
Motion om prioritering av regelbunden mötesverksamhet i Huvudsta och samarbete 
med GF 
 
Motion till årsmötet den 26 februari 2011 
för föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön 
 
Till årsmötet 2010 sände jag i god tid in en motion som av olika 
skäl inte blev behandlad. Dess innehåll är fortfarande giltigt 
och jag upprepar den därför 
 
"Jag föreslår att styrelsen prioriterar regelbunden mötesverksamhet i 
Huvudsta och på andra lämpliga platser i Stockholmsområdet.  Lämpliga 
lokaler förutom Huvudsta är arkiven 
 
Jag kommer att på årsmötet lämna argumenten 
Under perioden i Sundbyberg hade vi ofta mer än fyra stora medlemsmöten 
per termin med ett besöksantal på mellan 30 och 60 deltagare  
Gustaf von Gertten 
 
Inför årsmötet den 26 februari 2011 gör jag nu tillägget 
 
G-gruppen tog kontakt med GF i januari 1998 och bad att få genomföra möten 
i GFs lokaler.  Då gjordes en muntlig överenskommelse som sedan varit en led- 
stjärna i mitt arbete. 
 
Våren 2010 enades Gunnar Ståhl och jag om hur betydelsefullt det skulle vara 
för G-gruppen att återgå till detta täta samarbete. Jag vill därför föreslå 
årsmötet att besluta om att ge styrelsen i uppdrag att föra samtal med 
GFs styrelse kring samarbetsfrågor. 
 
För G-gruppens utveckling är det ett livsvillkor att medlemmarna får möjlighet 
att träffas vid arrangemang i Stockholm och annorstädes. Historisk sett har 
många möten också ägt rum i Skåne. 
 
Stockhom i januari 2011 
 
 
Gustaf von Gertten 
 
 
 

Styrelsens svar var på motionen 
Medlemsenkäten, som genomfördes våren 2010, gav resultatet, att föreningen bör öka 
insatserna på hemsidan och diskussionsforumet snarare än på mötesverksamheten. Styrelsen 
har för avsikt att följa den av medlemmarnas majoritet uttryckta 
viljan avseende prioriteringen, vilket dock inte utesluter att föredragsträffar eller andra möten 
kan anordnas i samarbete med Genealogiska Föreningen (GF), andra aktörer (föreningar, 
arkiv) i Stockholmsområdet eller utanför Stockholm eller i egen regi. 
För att detta skall vara möjligt krävs både att fler medlemmar engagerar sig i detta arbete, och 
även att styrelsen finner nya vägar att driva detta arbete.  
 



Styrelsen har det senaste året fört samtal med företrädare för Genealogiska Föreningens 
styrelse. Dessa har bland annat resulterat två gemensamma aktiviteter; den första om 
forskning i Pommern 27 november 2010, och den andra om forskning i Danmark 22 januari 
2011. Ytterligare goda idéer om gemensamma aktiviteter finns. De personer, som från G-
gruppens styrelses sida, fört dessa diskussioner, lämnar nu styrelsen och styrelsen kommer 
därför att utse ny ansvarig person för att fortsätta dessa diskussioner, som vi önskar ska 
fortsätta i den mån GF vill.  
 
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses vara besvarad. 
 
G-gruppens styrelse 
  


