
Brev från Tre Släktforskare den 24 januari 2018 

Sida 1 av 3 
 

 

Bäste medlem i Genealogiska Foreningen, 

 

tyvärr har det under de senaste två åren skett en rad mycket beklagliga händelser som, inom en snar 

framtid, kan orsaka slutet for GF som ideell medlemsförening för släktforskare. Vi som skriver 

detta ar en liten grupp medlemmar som är allvarligt oroade, och anser att det är dags att informera 

medlemmarna om vad som pågår 'bakom kulisserna'. 

 

För ett år sedan förbjöds personalen att ta emot släktmateriel till hängmapps-arkivet, styrelsen 

förebar att detta numera var ett 'avslutat arkiv'. Hängmappsarkivet har varit en av GF:s stora 

dragplåster. Hängmappsarkivet bestod av ett antal hängmappar i lådor, sorterade på släktnamn från 

A-Ö, och i varje mapp återfanns stenciler, kladdlappar, tidningsnotiser och ibland små särtryck 

rörande person eller släkt med just det släktnamnet. Förvisso har dessa varit i behov av gallring, 

vilken dock borde ha gjorts av en kunnig arkivarie eller bibliotekarie. De rester som blivit kvar i 

respektive mapp, har sedan stoppats in i kartonger, av dålig kvalitet, samt ställts längst in och mest 

osynligt i hyllorna. Detta skedde utan att konsultera någon av de som dagligen arbetar med 

samlingarna. Styrelsemedlemmar har sedan kastat mer än ett arkiv av olika slag som skänkts till 

föreningen. Vår bedömning är att dessa aktioner står i direkt strid med föreningens stadgar. 

 

På landskapshyllorna har placerats familjeregister (innehållande mestadels släktutredningar) vilken 

sammanblandning gör det svårare att hitta. Dessutom står böckerna mycket trångt.  

 

Planerna för GF:s framtid idag ser inte särdeles ljusa ut. Nuvarande styrelse har fattat beslutet att ha 

stängt dagtid, vilket innebär att de många medlemmar som har kunnat besöka GF dagtid och som 

ökar i antal, inte längre kommer att ges den möjligheten. Tanken är att ha öppet lördagar samt 

enstaka kvällar i veckan. Styrelsen hävdar att antalet besökande är sjunkande vilket är felaktigt, det 

stiger i stället. I GF-Aktuellt som kom i oktober stod att läsa om ”ändringar i öppettiderna”. Ett 

exempel på reaktion från en medlem: 

”Tack för GF medlemsinfo som kom idag. Nu har jag sett lite extra på medlemsinfo som kom 

2017-10-04. Det står att det ska bli en förändring i öppettiderna. Jag tycker att det är bra som det 

är nu. Eftersom jag inte har något Arkiv Digital eller Svar hemma så kommer jag till er lokal på 

någon eftermiddag och till stadsarkivet på någon morgon. Det är trevligt att vara hos er på 

eftermiddagarna, och det finns alltid någon hos er som man kan fråga om råd och som kan hjälpa 

till att tyda vad prästen har skrivit…”  

 

Beslutet att stänga på dagtid har lett till att man avskedat Helena Nordbäck, som arbetat 24 år på 

GF:s kansli. Man har valt att inte ansöka om förlängning av Helenas lönebidrag för att kunna 

åberopa medellöshet vid uppsägningen, dvs att man inte har ekonomi att behålla en anställd. 

Uppsägningen av Helena skedde på ett avtalsvidrigt sätt, vilket lett till att facket ogiltigförklarade 

uppsägningen. Styrelsen presenterade då en plan for omorganisation, vilken inte ställts inför 

årsmöte. Av Helenas arbetstid läggs ca 15% på att ta emot och hjälpa besökare, övrig tid läggs på 

expediering och packning av beställningar, besvarande av frågor per e-post och telefon, diverse 

utskrifter av affischer och broschyrer med mera. Enligt vissa styrelsemedlemmar skulle beslutet att 

säga upp Helena varit enhälligt, i styrelseprotokollen finns inget sådant beslut omnämnt. Styrelsen 

har också anfört ”arbetsbrist” som orsak till avskedandet av Helena, man har alltså, i tur och 

ordning, anfört arbetsbrist, medellöshet och slutligen omorganisation som orsak. När någon blir 

uppsagd på grund av 'arbetsbrist' så ska den personen enligt lag ha 'företrädesrätt' till 

återanställning. På uppsägningsblanketten Helena presenterades med, hade man redan kryssat i 'har 

INTE företrädesrätt' och önskade/krävde att Helena skulle underteckna. 

 

Chris Henning, utbildad bibliotekarie och tidigare anställd, som åtminstone de senaste 10 åren 

ideellt fungerat som föreningens bibliotekarie, har kastats ut och blivit fråntagen nyckeln till  
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lokalerna – ingen förklaring till detta har getts. Arbetsutskottet kallade till sig Chris, informerade 

honom kort och gott om att han nu inte längre var medarbetare i GF utan 'bara en vanlig medlem' 

samt krävde att få hans nycklar till lokalerna omgående. 

 

Besökstalet på GF har sakta men säkert ökat, det gångna årets besökarantal var högre än på sex år. 

Endast en minoritet av GF:s besökare använder SVAR vid datorn. När SVAR blir kostnadsfritt, 

kommer föreningens Arkiv Digital-abonnemang att bli extra åtråvärda som komplement, då det kan 

antas sannolikt att priset for AD:s abonnemang kommer att höjas. Dessutom använder många 

Ancestry, amerikanska tidnings-databasen och liknande möjligheter som GF erbjuder.  

 

Utan att föra diskussion med personalen infördes ett kontantstopp. Detta innebar två problem, dels 

för besökare som ville handla och göra det med kontanter och dels minskade/försvann kontantkassa 

som använts t ex för inköp av frimärken. Styrelsens svar på det sistnämnda var att beställda 

handlingar kunde ligga och vänta på att bli skickade tills någon med befogenhet hade tid och 

möjlighet att ordna med porto! 

 

Detta är kulmen på två år av utestängning, kränkning av rättigheter och diskriminering för 

personalen. Det har också lett till att flera av föreningens volontärer har 'sagt upp sig' på grund av 

förhållandena på GF. Man efterlyser nya volontärer och styrelsens plan förefaller vara att ersätta 

Chris och Helena med volontärer, liksom flera andra funktioner i föreningen är tänkta att skötas av 

frivilliga.  

 

Alla medlemmar som haft med Helena och Chris att göra vet vilket engagemang och vilken 

servicenivå de under alla år visat. GF har varit lika med Helena och Chris! 

 

År 2015 hade föreningen en tillfällig kassör. Denne började med att ändra inställningarna på vice-

kassörens bokföringsdator utan att kommunicera med henne. Efter detta fick hon övertalas att 

stanna kvar på sin post, då dels detta skapade ett avsevärt merarbete och bristen på kommunikation 

inte bådade gott. 

 

Helenas underlåtenhet att ta med fyra i stort sett osäljbara, tunga böcker till släktforskardagarna i 

Umeå renderade henne en varning med hot om uppsägning. Detta trots att Helena i god tid redovisat 

sina skäl och detta då inte motsagts.  

 

Inför släktforskardagarna i Halmstad 2017 tog marknadsföringsgruppen fram förslag på 

digitaliseringsobjekt att sälja. Ett förslag (från Helena) var digitalisering av Pyhlsonutredningen, en 

hallandssläkt. Detta förslag klubbades i marknadsföringsgruppen. Under våren och försommaren 

arbetade web-mastern Marjaana i sitt anletes svett för att få detta klart. Den 11 juli (några dagar före 

GF:s sommarstängning) fick hon av en slump (!) veta att styrelsen vid möte 15 juni beslutat att 

Pyhlson-utredningen inte skulle saluföras alls. 

 

Vi vill alla satsa mer på digitalisering, men med en samtida utveckling av det lokala arbetet i GF:s 

lokaler. Digitaliseringen gynnar i första hand fjärrmedlemmarna vilka ar cirka 1000 st medan 

antalet medlemmar i Stockholmsområdet ar ca 2000. Styrelsen har fattat beslut om ett större 

digitaliseringsprojekt, Elgenstiernas ättartal. Riddarhuset har en CD med hela innehållet, rättat och 

uppdaterat… Riddarhuset arbetar dessutom vidare att uppdatera verket fram till idag. GF:s projekt 

skulle alltså resultera i en sämre version än en redan befintlig. Digitalisering i all ära, men sådana 

projekt bör tillföra släktforskningsområdet något, menar vi. 

 

Ovanstående är några exempel på de närmast oacceptabla förhållanden som både personal och 

volontärer arbetat under sedan 2015. Dessutom har endast en bråkdel av styrelsens planer nått ut till  
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medlemmarna. Har man överhuvudtaget förhört sig med medlemmarna vad dessa anser om en 

stängning av lokalerna dagtid? Är inte detta en så viktig fråga att den borde tas upp på ett årsmöte? 

 

Vi vill med denna skrivelse absolut inte uppmana er medlemmar att lämna föreningen! Vi vädjar 

tvärtom till er att stanna kvar, och utnyttja det faktum att arbetsutskott, styrelse och personal är 

underställda - medlemsmötet. Det ar alltså ni, medlemmarna, som avgör GF:s framtida öde. 

 

Ur GF:s stadgar: 

§3 

GF ska verka för: 

att kunskapen om och känslan for genealogi bevaras och utvecklas; 

att de från historisk och kulturell synpunkt värdefulla erfarenheter som genealogin 

ger tas till vara 

 

att litteratur med genealogiskt, biografiskt och lokalhistoriskt innehåll, släktarkiv, släkt och 

antavlor, tidningsurklipp samt annat material med anknytning 

till genealogi samlas, vårdas och bevaras samt görs tillgängligt 

genom en öppen verksamhet och genom publikationer; 

§4 

GF ska hålla sina samlingar öppna för forskning. Medlem har rätt att utan särskild 

kostnad använda samlingarna i föreningens lokaler. Föreningen ska sträva 

efter att göra samlingarna så tillgängliga som möjligt för 

medlemmar som inte kan använda dem på plats. 

Ur §8 

Extra medlemsmöte sammankallas om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller 

minst 1/10 (en tiondel) av medlemmarna skriftligen så begär. 

 

Ulla Åhlén                          Barbro Maijgren       Lenah Hedin 

ullaa.ahlen@gmail.com      qpm@telia.com        lenah(understreck)hedin@hotmail.com 
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