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G-gruppens verksamhetsberättelse för 2022 

Inledning 

Verksamhetsåret 2022 har flutit på och Släktforskardagarna har kunnat genomföras både i 

Sverige och i Tyskland. G-gruppens medlemsforum som introducerades under 2021 har 

kommit igång, men tyvärr har medlemmarna inte nyttjat denna i så stor utsträckning som vi 

hade hoppats på. G-gruppen startade Öppet Hus hösten 2021 och dessa har blivit 

uppskattade och även givit oss fler medlemmar. Öppet Hus har hållits ca varje månad, 

växelvis på svenska och tyska. G-gruppens Facebooksida har fortsatt att vara ett ¨ansikte 

utåt¨ och också bidragit till att fler blivit medlemmar i G-gruppen. G-gruppen har fortsatt att 

vara behjälplig vid önskemål om att föreläsa digitalt inom organisationens verksamhets-

område. Zoom-föreläsningar har här visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel. G-gruppen har 

fortsatt att hålla sina styrelsemöten över Zoom. 

Styrelse och övriga funktioner 2022 

Ordförande    Jan-Åke Hager 
Vice ordförande   Björn Sonesson 
Sekreterare    Carin Haglund 
Kassör    Katarina Möller 
Ledamot    Hans-Dieter Grahl 
Ledamot    Erik Lindholm 
1:e ersättare i styrelsen   Angela Häring 
2:e ersättare i styrelsen   vakant 
Adjungerad till styrelsen fr.o.m. 20/11 2022 Anders Törnqvist 

Revisor    Ann-Margret Kjellander 

Revisor, ersättare   Svea-Lisa Råsäter 

Valberedning    Ulla-Brita Sjöblom Pedersson 

 

Hemsida, medlemsforum, valorganisatör Hans-Dieter Grahl 

Facebook, medlemsregister  Katarina Möller 

E-gruppen    Peeter Grünberg 

Facebook    Anette Henriksson 

Facebook    Björn Sonesson 
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper 

Möten 

Det ordinarie årsmötet avhölls 2022-03-27 virtuellt för sjätte gången. Antal inbjudna betalande 

medlemmar var 166 stycken, varav 85 deltog i den virtuella omröstningen mellan 4 mars och 24 

mars.  

Styrelsen har haft 11 möten under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har hållit sina möten över 

Zoom, som fungerat väl för styrelsens behov. Protokoll från genomförda styrelsemöten publiceras på 

föreningens medlemssidor.  

 

Medlemshjälp 

G-gruppen har löst medlemsavgift för Archion.de och har därmed fått större möjligheter att hjälpa 

våra medlemmar med släktforskning i Tyskland.  Styrelsen har varit mycket aktiva i att hjälpa 

medlemmar och nytillkomna medlemmar med släktforskning inom föreningens område. Angela 

Häring har varit mycket aktiv i sin strävan att hjälpa till med styrelsearbetet och sitt förtjänstfulla 

deltagande i Öppet Hus. Hennes arbete med att bistå medlemmarna med sin kunskap angående tysk 

släktforskning är och har varit ovärderlig. Stort tack till Angela!   

 

Öppet Hus 

G-gruppen påbörjade under hösten 2021 att ha Öppet Hus över Zoom för medlemmar och icke-

medlemmar. Öppet Hus-möten har hållits varje månad förutom under sommarmånaderna, växelvis 

på svenska och tyska. Öppet Hus har varit uppskattade möten och har också bidragit till att fler sökt 

medlemskap i G-gruppen. Styrelsen rekommenderar varmt medlemmarna att delta. 

 

Forum/Diskussionslista 

Det nya medlemsforumet som lanserades under 2020 har förtjänstfullt administrerats av 

webbmaster. Ett stort tack för hans stora insatser och arbete med denna viktiga uppgift.  

Tyvärr har medlemsforumet inte riktigt lyckats att engagera så många medlemmar som vi hade 

hoppats på. G-gruppen planerar att testa en ¨nygammal¨ diskussionslista, groups.io . Planen är börja 

”testköra” under 2023. Groups.io är mer likt den diskussionslista som G-gruppen tidigare haft via 

Yahoo innan denna lista lades ned. 

 

G-gruppens hemsida   

Hemsidan är G-gruppen primära plattform där det ges råd och anvisningar om hur man kan bedriva 

släktforskning i de olika regionerna omkring Östersjön. Här 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. Hemsidan är i ständigt behov av uppdatering då länkar 

upphör eller omdirigeras av sin huvudman. Webmaster tar gärna emot funna förändringar. 

 

 

G-gruppens Facebooksida 

Facebooksida, Genealogi Över Östersjön, fungerar som en kanal för kunskap om föreningen G-

gruppen och släktforskning över Östersjön. Deltagare kan såväl medlemmar i G-gruppen såsom icke 
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medlemmar vara. Vid årsskiftet var 160 medlemmar på sidan. Några av dem är medlemmar i G-

gruppen men inte alla. Via Facebook-sidan får G-gruppen ett medlemstillskott. Vid svåra frågor 

hänvisas till G-gruppens medlemsforum och förnämliga hemsida. Moderatorer är Anette Henriksson, 

Björn Sonesson och Katarina Möller. 

 

Nyhetsbrev 

Under året har ett nyhetsbrev på två språk skickats ut per e-post ca en gång i månaden utom under 

sommarmånaden. Korta notiser, tips på aktiviteter, påminnelser är de vanligaste teman. Hans-Dieter 

och Katarina har varit redaktörer. Styrelsen tar gärna emot tips och förslag från medlemmarna till 

innehåll till nyhetsbrevet. 

 

Samarbete med andra föreningar 

G-gruppen är föreningsmedlem i DAGV (Deutsche Arbeitsgemenschaft Genealogischer Verbände 
e.V.) ett takförbund för framför allt tyska genealogiska föreningar. 
 
G-gruppen har under året haft flera externa föreningskontakter såsom med Blekinge 
Släktforskarförening och Malmö Släktforskarförening , där Katarina höll en digital föreläsning om G-
gruppens verksamhet och vad vi som organisation kan bistå  med. Angela har kontaktat 
Pommerscher Greif för att få till stånd ett utökat samarbete med dem. Hon planerar att hålla en 
digital föreläsning om G-gruppens verksamhet för dem i syfte att väcka intresse för vår verksamhet, 
svensk släktforskning i och med att det inom Pommerscher Greif finns medlemmar som har svenska 
anor. 
 

Hedersmedlemmar 

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

2015: Christa Samuelsson 

2015: Gunilla Hanserkers 

2016: Juergen Spoida 

 

Ekonomi och medlemmar 

Vid årsskiftet 2022/2023 var antalet medlemmar i föreningen totalt 192 st.  

Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat i bilaga till Verksamhetsberättelse 2022. 

 

Sammanfattning 

Året har åter varit ett normalt år utifrån våra förutsättningar vad gäller föreningen G-gruppens 

verksamhet. Den verksamhet som varit har bestått av de löpande ärendena såsom skötsel av 

hemsida, medlemsforum, nyhetsbrev, svar på medlemsfrågor och styrelsearbete.  Dessa 

verksamheter har hållit upp G-gruppens flagga på ett föredömligt sätt. G-gruppen har fortsatt att ha 

Öppet Hus-möten över Zoom för att medlemmar och icke-medlemmar ska kunna få hjälp/lösa 
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problem med sin släktforskning. Öppet Hus kan erbjuda bra möjligheter då de vänder sig till både 

svensk/tysktalande. Ett stort tack till dem skött detta! 

  

 
 
Jan-Åke Hager,    Carin Haglund 
Ordförande    Sekreterare                 
 
 
 
Katarina Möller,   Björn Sonesson,  
Kassör    v. ordförande 
 
 
 
Hans-Dieter Grahl   Erik Lindholm 
Ledamot    Ledamot 
 
 
 
Angela Häring   vakant  
1:e ersättare    2:e ersättare 
 
 
 
Anders Törnqvist    
Adjungerad till styrelsen   


