G-gruppens verksamhetsberättelse för 2016

Inledning
Verksamhetsåret 2016 har gått på sparlåga endast med skötsel av de löpande ärenden, hemsida och
diskussionslista. Styrelsen har varit engagerad på ideell basis. Det ordinarie årsmötet, 18 fysiskt
närvarade valde följande styrelse för år 2016.

Styrelse och övriga funktioner 2016
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
förste ersättare
andre ersättare

vakant
Lars G Johansson (2015-16)
Erik Lindholm (2015-16)
Katarina Möller (2016-17)
Juergen Spoida (2016-17)
Jan-Åke Hager (2016-17)
Lars Craemer
Jürgen Weigle (avgick 31.12 2016)

Revisor
Revisor, ersättare
Valberedning

Eva Almqvist
Svea-Lisa Råsäter
Ulla-Brita Sjöblom Pedersson

Hemsida, listägare
Moderator diskussionslista
Moderator diskussionslista
Moderator diskussionslista, medlemsregister
Listägare diskussionslista
E-gruppen

Lars Craemer
Jürgen Weigle
Ingemar Goliath
Gunilla Hanserkers
Lena Mårtensson Tingstam
Peeter Grünberg
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper
Möten
Det ordinarie årsmötet hölls 23 april i Tyska Kyrkans Gemeindesaal i Gamla Stan, Stockholm. 18
medlemmar deltog fysiskt. 101 medlemmar röstade över Internet under tiden 23.mars till den 19 april.
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret. En gång fysiskt, två gånger per capsulam
och en gång per video.

Diskussionslistan
Denna slutna diskussionslista är G-gruppens medlemmars forum för frågor, utbyte av forskarkunskap
och erfarenheter. Den har som alltid varit välbesökt och ett livligt forum många aktiva medlemmar.

G-gruppens hemsida
Hemsidan där det ges råd och anvisningar om hur man kan bedriva släktforskning i de olika
regionerna omkring Östersjön. Där finns en stor mängd länkar till värdefulla släktforskarsidor på
internet. Hemsidan är öppen och utmärkt introduktion till forskning i områdena invid Östersjön.

E-gruppen, medlemmar som söker sina anor i Estland.
E-gruppen har under året träffats fem gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning och
historia. Vanligtvis är det omkring 10 medlemmar närvarande på träffarna. Vi har framförallt ägnat oss
åt att förstå hur man på bästa sätt utnyttjar de nya fantastiska möjligheter som de allt mer utbyggda och
innehållsrika Internetbaserade systemen och på så sätt underlättat användningen för oss alla. Under
året har det på de flesta möten kommit upp frågor om släktforskning med hjälp av DNA varför vi
kommer att ägna första träffen under 2017 till att lära oss mer om DNA.

Internetomröstning
Styrelsemedlem Juergen Spoida i Berlin fastställdes av årsmötet 2016 att tillsvidare vara ansvarig
organisatör, tillika rösträknare för kommande förhandsröstningar på Internet. Juergen Spoida är i
denna funktion helt fristående från styrelsen.

Die Alten und Schönen
Gruppen (DAS) har haft regelbundna lunchmöten varje månad med undantag av juni - augusti och
december. Dessa arbetsmöten har som regel varat ca 2,5 timmar och i huvudsak ägt rum i
Släktforskarförbundets lokaler i Huvudsta.
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Denna mötesverksamhet är livsviktig för Föreningen G-gruppen som ju i övrigt mest arbetar över
Internet. Vi ser det som angeläget att vår arbetsgrupp liksom den estniska är aktiv. Medlemmarnas
samtal öga mot öga är ett nödvändigt komplement till föreningens verksamhet på nätet.
Genom arbetsgruppernas verksamhet upprätthåller vi också kontakterna med Genealogiska
Föreningen, GF. Det sker också genom de föreläsningar som G-gruppens medlemmar bidrar med i
GFs programverksamhet.
Självklart har vi det senaste året diskuterat förändringar som bör göras eftersom samhället,
föreningslivet och människorna får nya behov och önskemål som vi ska uppfylla.
Kerstin Åhlfeldt har varit organisatören och ledaren för vår verksamhet i arbetsgruppen D A S inom
Föreningen G-gruppen, genealogi över Östersjön.

Ehrenmitglieder
-

år 2002: Andreas Önnerfors
år 2003: Gustaf Eichbaum
år 2004: Ian Hamilton
år 2006: Gustaf von Gertten [hedersordförande]
år 2009: Anna-Lisa Kuylenstierna †
år 2009: Lars Craemer
år 2009: Peeter Grünberg
år 2010: Gunnar Ståhl †

Ekonomi och medlemmar
Under 2016 G-gruppen haft följande fördelning av antalet medlemmar, 227 stycken - 180 kom från
Sverige, 36 från EU samt 11 som var bosatta utom Europa.
Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat i bilaga 1 och 2 till Verksamhetsberättelse
2016.

Sammanfattning
Året har åter varit ett mellanår vad gäller föreningen G-gruppens verksamhet. Den verksamhet som
varit har bestått av de löpande ärendena samt skötsel av hemsida och diskussionslista. Dessa senare
verksamheter har hållit upp G-gruppens flagga på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till dem som skött
hemsida och diskussionsgrupp!
Under år 2016 var G-gruppens ekonomiska resultat SEK 12 920,21 och tillgångarna på Plusgirot
uppgår den 31.12 2016 totalt till SEK 124 612,66.
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Jan-Åke Hager
Ledamot

Lars Craemer, 1:e ersättare

Jürgen Weigle, 2:e ersättare
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