
  

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2018

Inledning

Verksamhetsåret 2018 har förlöpt normalt. Största arbetet har gjorts på hemsidan som undergått stora 
grundläggande förändringa genom byte  till en modern plattform. 

G-gruppen har deltagit som utställare på Släktforskardagarna 2018 i Växjö samt de tyska 
släktforskardagarna 2018 i Melle.

Under året avled Jürgen Weigle, andre ersättare i styrelsen och oersättlig på diskussionslistan. Jürgen 
har varit aktiv i G-gruppen under lång tid och suttit i styrelsen likaså under många år. Den kunskap 
Jürgen hade om forskning på Tyska områden var unik. Jürgen lämnar ett stort tomrum efter sig!

Styrelse och övriga funktioner 2018

Ordförande Jan-Åke Hager
Vice ordförande Björn Sonesson
Sekreterare Erik Lindholm 
Kassör Katarina Möller
Ledamot Hans-Dieter Grahl
förste ersättare Gustaf Eichbaum
andre ersättare Jürgen Weigle (tom. augusti)

Revisor Ann-Margret Kjellander
Revisor, ersättare Svea-Lisa Råsäter
Valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson

Hemsida, listägare och diskussionslista Hans-Dieter Grahl
Moderator diskussionslista Jürgen Weigle tom. augusti)
Moderator diskussionslista, medlemsregister Katarina Möller
Moderator diskussionslista,  Gunilla Hanserkers
Listägare diskussionslista Lena Mårtensson Tingstam
Listägare diskussionslista Erik Lindholm
E-gruppen Peeter Grünberg
Moderator. Genealogi över Östersjön (Faceboook) Anette Henriksson
Moderator, Genealogi över Östersjön (Facebook) Björn Sonesson
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper

Möten

Det ordinarie årsmötet hölls virtuellt för andra gången under tiden 15 mars till 12 april. Av 181 
inbjudna deltog 77.  

Det fysiska styrelsemötet i Spånga 2018.

Styrelsen har sammanträtt  9  gånger under verksamhetsåret. En gång fysiskt i Spånga och övriga 
möten över Skype.

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 med 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 och är en utmärkt introduktion till forskning i områdena kring Östersjön. Hemsidan är till stor 
del en öppen sida, men som medlem har man exklusivt tillgång till ett rikhaltigt material som kan 
hjälpa forskaren på vägen. 
Under året har webbmaster bytt till en modernare plattform utan att förändra utseendet för besökare. 
Ett stort tack till webbmaster Hans-Dieter för denna stora arbetsinsats!

G-gruppen Facebooksida
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Försöket med Facebooksida har fortsatt under året. Den fungerar som en kanal för kunskap om 
föreningen G-gruppen och släktforskning över Östersjön. Medlemmar är såväl medlemmar såsom icke
medlemmar. Vid svåra frågor hänvisas till G-gruppens diskussionslista och förnämliga hemsida. 
Moderatorer är Anette Henriksson och Björn Sonesson.

Nyhetsbrev

Under året har ett nyhetsbrev på tre språk skickats ut per e-posten gång i månaden. Korta notiser, tips 
på aktiviteter, påminnelser är de vanligaste teman. Hans-Dieter har varit redaktör.

E-gruppen, medlemmar som söker sina anor i Estland.

E-gruppen har under 2018 träffats fem gånger, två  på våren och tre på hösten, för ömsesidigt utbyte 
kring estnisk släktforskning och historia. 8-10 medlemmar närvarande vid träffarna. 

Samarbete med andra föreningar

G-gruppen är föreningsmedlem i DAGV (Deutsche Arbeitsgemenschaft Genealogischer Verbände 
e.V.) ett takförbund för tyska genealogiska föreningar.
G-gruppen har också under året haft kontakter med Pommerscher Greif och Blekinge 
Släktforskarförening.

Die Alten und Schönen

Die Alten und Schönen består av den grupp av entusiaster som grundade G-gruppen. Under året har 
gruppen bestående av 6 personer, all medlemmar i G-gruppen, som träffas i Stockholm ca 8 gånger 
höst och vår. Gruppen vars kontaktnät är omfattande bidrar på många sätt till föreningens gagn. 

Utåtriktad verksamhet 

Under året har G-gruppen deltagit i de svenska Släktforskardagarna 1-2 september i Växjö. Detta 
skedde i samarbete med 7 tyska släktforskarföreningar. Jan-Åke Hager och Björn Sonesson 
representerade i montern.
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J-Å Hager, Peter Jahnke och Gustaf von Gertten i Växjö 2018.

G-gruppen deltog även i de tyska Släktforskardagarna 5-7oktober i Melle. Tyvärr var antalet besökare 
lågt på dessa dagar. Hans-Dieter Grahl representerade i vår monter med bistånd av Gustaf Eichbaum.

HD Grahl i Melle.

Hans-Dieter Grahl höll ett föredrag för Sollentuna Släktforskare i oktober.

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 †
-  år 2015: Christa Samuelsson
-  år 2015: Gunilla Hanserkers

- år 2016: Juergen Spoida

Ekonomi och medlemmar
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Under 2018 G-gruppen fått 25 nya medlemmar. Antalet medlemmar var under året totalt  214 , varav 
28 st bor i EU och 3 st utanför EU.

Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat i bilaga 1 och 2 till Verksamhetsberättelse 
2018.

Sammanfattning

Året har åter varit ett normalt år utifrån våra resurser vad gäller föreningen G-gruppens verksamhet. 
Den verksamhet som varit har bestått av de löpande ärendena samt skötsel av hemsida, 
diskussionslista samt deltagande i två Släktforskardagar. Dessa verksamheter har hållit upp G-
gruppens flagga på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till dem som skött dessa saker! 

Jan-Åke Hager, Erik Lindholm,

Ordförande Sekreterare                

Katarina Möller, Björn Sonesson,

Kassör v. ordförande

Hans-Dieter Grahl

Ledamot

Gustaf Eichbaum, 1:e ersättare Jürgen Weigle, 2:e ersättare (avliden 10.8)
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