G-gruppens verksamhetsberättelse för 2014
Inledning
Verksamhetsåret 2014 inleddes med en något annorlunda årsstämma i början av mars. Föreningens
sittande ordförande ville att stämman skulle anta en så kallad "utvecklingsplan" som han formulerat
och framlade på mötet. Han meddelade även att "utvecklingsplanen" skulle anses utgöra ett tillägg till
den på hemsidan presenterade verksamhetsplanen samt att den måste antas i sin helhet om styrelsen
skulle stå till förfogande för omval. Då utvecklingsplanen inte delgivits medlemmarna inom
stadgeenlig tid på föreningens hemsida, beslutade stämman att behandla texten under ”Övriga frågor”,
där några beslut inte kan tas i enlighet med stadgarna. Den ursprungliga verksamhetsplanen och
budgeten godkändes därefter. Följden blev att den sittande styrelsen valde att avgå och att inte stå till
förfogande för omval. Den avgående styrelsen återtog förslaget "utvecklingsplan". Årsmötet fick
skapa en helt ny styrelse, som sedan valdes och i vilken tre av föreningens grundare ingår.
Den nya styrelsen prioriterade vid sitt andra möte frågan om införandet av virtuella omröstningar vid
stämmor, som styrelsen hade fått i uppdrag redan av stämman 2013 att införa. Som en följd av detta
har under året 2014 ett förslag till stadgeändringar fastställts för att kunna genomföra virtuella
omröstningar. Vidare har följande frågor behandlats:
• avslutning av samarbetet med Migrationscentret
• Föreningen G-gruppens medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund
• webbsidans underhåll
• projektet "Över Östersjön"
• bokföringen
• föreningens vidareutveckling generellt.
Denna handlingsplan visade sig vara för optimistiskt, framför allt för att det under året var omöjligt att
hitta frivilliga för olika arbetsuppgifter. Trots det har några punkter kunnat bockas av.

Styrelse och övriga funktioner 2014
Ordförande
Sekreterare
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Ledamot
Ledamot
1:e ersättare
2:a ersättare

Jürgen Weigle
Lars Craemer
Christa Samuelsson
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Juergen Spoida
Gustaf von Gertten
Kerstin Åhlfeldt

Revisor
Revisor
Revisor, ersättare

Eva Almqvist
Kjell Pedersson
Svea-Lisa Råsäter
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Valberedning

Otfried Czaika,
Ulla-Brita Sjöblom Pedersson,
Erik Lindholm

Hemsida, listägare

Lars Craemer

Listägare diskussionslista
Moderatorer diskussionslista

Lena Mårtensson Tingstam
Jürgen Weigle, Ingemar Goliath, Gunilla
Hanserkers

Medlemsregister
E-gruppen

Gunilla Hanserkers
Peeter Grünberg

G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper
Möten
Det ordinarie årsmötet hölls den 8 mars 2014 i Tyska Kyrkans Gildenhaus , i Gamla Stan, Stockholm.
I samband med årsmötet höll Mathias Nilsson från Sverige Amerika Centret, SAC, i Karlstad ett
föredrag som presenterade deras nya arbetsmarknadsprojekt. SAC hade nyligen bytt namn till Svenska
Migrationscentret.
En extra föreningsstämma hölls 2014-10-18 i Släktforskarförbundets lokaler i Solna. Där beslöts
första gången om ändringen av föreningens stadgar, så att elektroniska omröstningar över Internet
skall kunna användas som beslutande omröstningar. Ett andra och slutligt ställningstagande till
ändringsförslaget planeras att tas på den ordinarie föreningsstämman våren 2015. Vid föreningens
första elektroniska omröstning mellan den 15 september och 15 oktober deltog 121 medlemmar. Där
röstade 120 för en ändring av stadgarna och en röstade mot.
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under verksamhetsåret. Två möten har varit fysiska, tre möten
har hållits som videokonferenser med ”CompanyStream Video Conference” och två möten per mejl.
Videokonferenserna och mejlmöten med styrelsen medger att underlaget för rekryteringen av
ledamöter utökas till alla medlemmar och inte bara dem, som bor i Stockholmstrakten. Dessutom kan
resekostnader undvikas och tidsbesparingar göras trots att styrelsen är geografiskt spridd.
G-gruppen deltog inte vid årets Släktforskardagar i Karlstad, då det ansågs att kostnaderna skulle bli
betydligt högre än den nytta som föreningen skulle få ut av ett deltagande. Dessutom saknades
personella resurser.
Medlemskapet i Svenska Släktforskarförbundet sades upp per den 31 december då förbundet inte
anser sig kunna tillmötes gå föreningens önskemål i vissa frågor som G-gruppen framfört vid ett möte
med förbundet såsom avgiftsbefrielse för utrikesmedlemmar och för medlemmar med medlemskap i
flera svenska föreningar samt service från förbundet i diverse frågor.
Webb- och listgruppen
Webb- och listgruppen sköter hemsidan och diskussionslista. Aktiviteten på hemsidan har under året
varit låg. Ett fåtal uppdateringar och notiser har gjorts. Lars Craemer, som sköter hemsidan, har
förgäves sökt hjälp hos medlemmarna för att kunna hålla hemsidan aktuell och att kunna
vidareutveckla den. Webmaster und Forum
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Det mest dramatiska med hemsidan ägde rum under ett veckoslut i november, då någon lyckades
hacka den flera gånger och lade in obegripliga bilder. Efter ett dygn återkom inte hackaren mer. Beslut
fattades då att Medlemsregistret skulle tas bort från sidan.
Jürgen Weigle har i hög grad ensam skött diskussionslistan genom att svara på medlemmarnas frågor.
Under kalenderåret 2014 har totalt 657 inlägg gjorts, vilket är 8 % mer än föregående år.
E-gruppen, medlemmar med anor i Estland.
E-gruppen har under året träffats sex gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning och
historia. Vanligtvis är det 10 – 12 medlemmar närvarande på träffen. Vi har framförallt ägnat sig åt att
förstå hur man på bästa sätt utnyttjar de nya fantastiska möjligheter som de allt mer utbyggda och
innehållsrika Internetbaserade systemen. I Internetmiljön har man i Estland infört en Virtuell
Forskarsal (VAU) varifrån man har tillgång till en mängd hjälpmedel för forskning (inkl.
släktforskning), såsom vidare länkar till olika databaser och inte minst till systemet SAAGA där allt
det digitaliserade materialet finns samt till AIS som är söksystemet för de estniska arkivens
beståndsförteckningar. På träffarna har vi informerat varandra om nyheter och upptäckter som man
gjort för att på så vis underlätta det för de andra.
Projektet Över Östersjön (ÖÖ)
De förhoppningar som ställdes till samarbetsavtalet som tecknades med Svenska Migrationscentret i
Karlstad (tidigare SAC) infriades inte. Därför sades avtalet upp från G-gruppen.
Istället inbjöds medlemmarna via hemsidan att registrera och kontrolläsa passagerarlistor. Åtta
medlemmar anmälde sig att registrera 120 sidor med passagerarlistor med endast 24 sidor har hittills
registreras. Då det gäller granskning av registrerade listor har 123 listor delats ut men endast 48
granskade listor rapporterats. Resultatet är magert.
Endast Lars Craemer och Jürgen Weigle arbetar nu med projektet. En omstart måste göras för att vi
skall få den framgång vi hoppats på.
Internetomröstning
Förberedelserna för ett införande av virtuella omröstningar, dvs. förslag till stadgeändringar och till
programvara, som beslutades av årsstämman 2013, var klara i mitten av maj 2013. Därefter rådde det
stiltje och frågan fanns inte heller på dagordningen på årsmötet 2014. Årets styrelse valde därför att
prioritera denna fråga framför alla andra, då det var ett uppdrag av årsstämman 2013. På grund av
semestertider kunde den första omröstningen avseende stadgeändringen först ske 2014-10-18 då
förslaget antogs.
Därefter har en överenskommelse träffats med utvecklaren av programvaran, att G-gruppen tillåts
använda programmet under 2015 mot ett bidrag till kostnaden för utvecklingen på 50 EURO, dvs.
knappt 500 SEK. Om årsstämman 2015 godkänner den föreslagna ändringen av stadgarna, andra
läsningen, kommer vi att inleda samtal med utvecklaren avseende en licens till G-gruppen för
användningen av programvaran efter år 2015.
Översättningsgruppen
Det fanns tidigare en grupp personer som vid behov ställde upp för att översätta texter till olika språk.
Gruppen har inte varit aktiv under året. De översättningar som gjorts har medlemmar inom styrelsen
svarat för.
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”Die Alten und Schönen”
De nio medlemmarna i gruppen har träffats regelbundet. År 2014 gjorde gruppen utflykt till Trosa.
Vår trogna och alltid hjälpsamma medlem Anna-Lisa Kuylenstierna avled efter kort sjukdom den 30
augusti 2014. Medlemmar i gruppen följde henne till den sista vilan.
Hedersmedlemmar
- år 2002: Andreas Önnerfors
- år 2003: Gustaf Eichbaum
- år 2004: Ian Hamilton
- år 2006: Gustaf von Gertten
- år 2009: Anna-Lisa Kuylenstierna †
- år 2009: Lars Craemer
- år 2009: Peeter Grünberg
- år 2010: Gunnar Ståhl †
Ekonomi och medlemmar
Antalet medlemmar i slutet av året var 281. Fördelningen på länder vid årsslut är: Australien 1,
Danmark 4, Finland 9, Frankrike 1, Norge 2, Nya Zeeland 1, Schweiz 3, Sverige 225, Sydafrika 1,
Tyskland 29, USA 5.
Med tre veckors fördröjning överlämnade den tidigare ordföranden räkenskapshandlingarna till den
nya styrelsen och Christa Samuelsson, som förklarat sig vara beredd att temporärt sköta bokföringen,
kunde ta över. Det visade sig dock att de "nya och friska idéerna och intressanta ändringarna rörande
bokföringen", som den tidigare kassören införde under 2013 och om vilka G-gruppens medlemmar
informerats om i nyårsbrevet 2013, inte alls motsvarade god bokföringssed. Det krävdes därför en icke
obetydlig arbetsinsats efter övertagandet av den nya kassören för att bland annat kunna avstämma
konton och medlemsregistren, vilket blev extra betungande.
Att hitta någon ny person som är villigt att överta bokföringen visade sig vara omöjligt. Vi kontaktade
ett antal bokföringsbyråer. De flesta svarade inte ens på vår förfrågan. En byrå sade mycket uppriktigt
att uppdragets omfattning är för litet. Föreningen måste därför ta till en ny övergångslösning medan vi
försöker att hitta någon medlem som är beredd att överta bokföringen som kommer att arvoderas.
Sammanfattning
Projektet "Över Östersjön" som gick i träda under 2013, då Migrationscentret åtagit sig att hjälpa oss
men inte gjorde det. Aktiviteten är fortfarande låg, då både Jürgen Weigle och Lars Craemer varit
sysselsatta med andra uppgifter såsom ordförande, sekreterare, moderator och webbmaster. Den så
kallade förnyelse och effektivisering av ekonomihanteringen, som det berättades om i fjolårets
verksamhetsberättelse och som genomfördes av den förra styrelsen, har medfört mycket extra arbete
att rätta till. Samarbetet med Migrationscentret har sagts upp liksom medlemskapet i Svenska
Släktforkarförbundet. Medlemsantalet har i stort sätt varit oförändrat. Det är tyvärr alldeles för få
medlemmar, som är beredda att hjälpa till med olika uppgifter i föreningen, vilket gör att det blir
tyngre för dem som är aktiva.
Ekonomin i föreningen är god och stabil. Om årsstämman 2015 bifaller ändringar av stadgarna och
därmed möjliggör införandet av virtuella omröstningar har ett stort framsteg för ökat
medlemsinflytande uppnåtts. Detsamma gäller för styrelsearbetet där videokonferenser och mejlmöten
på två språk, svenska och tyska, jämnar vägen för en bättre geografisk spridning av ledamöterna i
styrelsen. Den stora utmaningen, som väntar styrelsen, är att engagera medlemmarna i vårt arbete i
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föreningen, till exempel att sköta bokföringen, att hjälpa med uppdateringen av hemsidan, att arbeta
med projektet "Över Östersjön". Den stimulerande uppgiften är att få medlemmarna att inse vikten av
att alla bör hjälpa till, för att en ideell förening skall kunna leva vidare. Att behovet av en förening,
som arbetar med släktforskning över nationsgränserna finns, visar inte minst aktiviteten på
G-gruppens diskussionslista. Den viktigaste uppgiften för en ny styrelse blir alltså att engagera
medlemmarna till arbetsinsatser för föreningen och dess medlemmar. Att följa Helen Kellers ord: ”Jag
är bara en, men jag är ändå en. Jag kan inte göra allt, men jag kan ändå göra något. Jag kommer ej att
vägra, att göra det som jag kan göra.” Helen Keller var dövblind författare och föredragshållare med
akademisk examen som skrev tolv böcker.
Stockholm den 2015-02-10
Jürgen Weigle, ordförande

Lars Craemer, sekreterare

Christa Samuelsson, kassör

Katarina Möller, ledamot

Juergen Spoida, ledamot
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