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G-guppens verksamhetsberättelse för 2012 

 

 

Inledning 

 

Verksamhetsåret 2012 har varit turbulent på flera sätt. Årsmötet den 24 mars hade att ta 
ställning till två motioner varav en om samgående med Genealogiska Föreningen (GF). Den 
motionen bifölls men förhandlingarna med GF utföll inte såsom styrelsen hoppats. Styrelsen 
fann att G-gruppens arbets- och intresseområden bäst tillgodosågs genom fortsatt verksamhet 
och på den extra föreningsstämman avstyrkte styrelsen ett samgående med GF.  

Det ordinarie årsmötet beslöt att en extra föreningsstämma som skulle ta ställning till ett 
eventuellt samgående med annan förening. Den stämman hölls 13 juni i Tyska Kyrkans 
församlingssal i Gamla Stan, Stockholm. Extra föreningsstämman beslöt följa styrelsens 
förslag att inte i detta skede gå samman med GF. Andra föreningar hade det inte funnits tid att 
förhandla med och därmed ta ställning till. 

Den Facebook-sida som initierades tidigare stängdes ner i juni på grund av att ogrundade 
rykten och att desinformation spreds den vägen. Styrelsen hade ingen praktisk 
möjlighet/kapacitet att klara av att moderera dessa inlägg. Många aktiva på FB sidan var 
dessutom ickemedlemmar varför styrelsen stängde sidan. Information går nu via hemsidan, 
diskussionslistan, e-post och brevledes. 

G-gruppen har deltagit i flere släktforskarevenemang där Släktforskardagarna 2012 i Gävle 
var det största.  
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Styrelse och övriga funktioner 2012 

Ordförande (-13.6 2012)   Otfried Czaika  
Vice ordförande    Franz Brejcha 
Sekreterare    Erik Lindholm 
Kassör (från 13.6 2012 adjungerad)  Christa Samuelsson 
Ledamot    Staffan Goldring 
1 ersättare    Barbro Zimmerling Svan 
2 ersättare    Ivo Asmus 

Revisor    Eva Almqvist 
Revisor  (-13.6 2012)   Mårten Hougström 
Revisor, ersättare   Gunilla Hanserkers 

Valberedning, moderator diskussionslista  Jürgen Weigle  
Valberedning, moderator diskussionslista, medlemsregister Gunilla Hanserkers 
Valberedning (vald 13.6 2012)  Otfried Czaika 

Hemsida    Lars Craemer 
Moderator diskussionslista   Ingemar Goliath 
Moderator diskussionslista   Lena Mårtensson Tingstam 
Utställningskommissarie   Anita Sundell 
E-gruppen    Peeter �����	�
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper 

Möten 

Ett ordinarie årsmöte 24 mars och en extra inkallad stämma har hållits under året. 

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret. På extra stämman 13 juni avgick 
ordförande Otfried Czaika och kassör Christa Samuelsson. Vice ordförande Franz Brejcha, 
sekreterare Erik Lindholm och ledamot Staffan Goldringsamt samt de två ersättarna Barbro 
Zimmerling Svan och Ivo Asmus kvarstod. Styrelsen var enligt föreningens stadgar 
beslutsför. 

Släktforskardagarna 2012 i Gävle 

Utställningen på årets Släktforskardagar blev framgångsrik för G-gruppens räkning. Under de 
två utställningsdagarna hade vår monter många besökare med frågor om släktforskning kring 
Östersjön. Där diskuterades vad G-gruppen idag kan erbjuda för alla, nämligen Vägvisarna 
med råd, litteraturförslag och länkar för dem som forskar i de olika regionerna, som vi 
representerar.  



��

�

Men framför allt rörde sig samtalen kring vad föreningens medlemmar kan använda för att 
förbättra sina möjligheter att nå resultat i sin forskning. Det handlar främst om vårt 
Diskussionsforum, som hjälpt många medlemmar att finna vägar till lösningar på sina 
forskningsproblem.  

G-gruppen fick flere nya medlemmar under dessa dagar. 

Samarbete med andra föreningar 

Under våren diskuterades i enlighet med ordinarie årsmötesbeslut ett samgående med 
Genealogiska Föreningen. Förhandlingarna utföll inte till belåtenhet för G-gruppen varvid 
styrelsen föreslog extra stämman 13 juni att avslå samgångsplanerna vilket också beslöts. 

Diskussioner inleddes om ett samarbete (inte samgående) med Sverige Amerika Centret i 
Karlstad (SAC) vad gäller olika projekt. Under senare delen av 2012 träffades parterna flere 
gånger och G-gruppens styrelse diskuterade ett förslag till samarbetsavtal på sitt sista möte för 
året.  

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

E-gruppen har under året träffats tio gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning 
och historia. Man 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 varifrån man har tillgång till en 
mängd hjälpmedel för forskning, 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. En av 
träffarna hölls i Estlandssvenskarnas Kulturförenings lokaler på Roslagsgatan i Stockholm dit 
vi var inbjudna för att där ta del av deras arbete och material som ju också är viktigt för våra 
medlemmars forskning. 

Projektet Över Östersjön (ÖÖ) 

Styrelsen har lagt ner försöken att få ut material tillhörigt projektet ÖÖ från Gunnar Ståhls 
dödsbo. Den 4 april 2012 beslöt styrelsen att avsluta det tidigare projektet (Etapp 1) och 
nystarta projektet och gav då den nya projektgruppen (Etapp 2) under ledning av Erik 
Lindholm i uppdrag att återuppta projekt ÖÖ. En del dokument har dessutom kunnat 
återvinnas genom att en medlem välvilligt ställde de av honom tidigare från föreningen 
inköpta bilderna till föreningens förfogande utan att begära ersättning. Det förkomna tidigare 
fotograferade materialet har delvis nyfotograferats av ArkivDigital och därefter av frivilligt 
arbetande medlemmar till stor del bearbetats för publicering. I skrivande stund finns på 
medlemssidorna ca 35,000 sökbara namn. 

Medarbetarna i projektgruppen har varit Sabine Bernschein, Lars Craemer, Erik Lindholm 
(projektledare) och Jürgen Weigle.  
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Det ekonomiska resultatet för projektet från starten är hittills uppdelat i tiden fram till den 31 
december 2011, då den första projektgruppen formellt upplöstes, samt från våren 2012, då den 
nya projektgruppen startade följande:  
 
Etapp 1) 2004-2011: försäljning av CD-skivor 16.940 SEK plus bidrag från institutioner 
69.000 SEK minus kostnader 106.150 SEK = netto minus 19.900 SEK.  
 
Etapp 2) 2012: bidrag från institutioner 10.000 SEK minus kostnader 10.952 SEK = netto 
minus 952 SEK.�

 
Det fortsatta projektarbetet med befintligt material bedrivs helt på ideell bas, dvs. några 
ytterligare kostnader har f.n. inte budgeterats. 

 

Webb- och listgruppen; hjälp i forskningen 

Under året har Föreningens hemsida bytt server. Detta var ett mycket omfattande arbete som 
utan att det märkts genomförts av föreningens Webbmaster Lars Craemer.  Ett stort Tack till 
Lars! En granskning och uppdatering av hemsidan påbörjats. Sidan ”Släktforska på Finland” 
är under året granskad och uppdaterad både vad gäller länkar och fakta. Flere medlemmar har 
ställt upp och hjälpt till. Granskning samt uppdatering av motsvarande sida, ”Släktforska på 
Tyskland” är påbörjad. Planering av en helt ny sida gällande Danmark har inletts. 

Diskussionslistan är en av G-gruppens hörnpelare där det som alltid det pågått ett livligt 
utbyte av frågor och svar. Tack vare kunniga och engagerade medlemmar kan detta 
medlemsforum upprätthållas med hög kvalitet och tillförlitlighet. 

Översättningsgruppen 

Det finns en grupp personer som vid behov ställer upp och översätter till olika språk. I första 
hand har översättningarna gällt tyska/svenska.  

Enskilda aktiva medlemmar 

Det finns på olika håll enskilda medlemmar som är aktiva och träffas regelbundet vid sidan 
om G-gruppens officiella verksamhet. Den PR för G-gruppen dessa gör är av stor vikt för 
föreningen. 
 

Ehrenmitgleder 

-  år 2002: Andreas Önnerfors 
-  år 2003: Gustaf Eichbaum  
-  år 2004: Ian Hamilton  
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-  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 

Föreningen hade den 31 mars 2012 totalt 249 medlemmar. Efter Släktforskardagarna i Gävle 
och ett utskick till medlemmar som inte betalt avgift detta år hade antalet medlemmar 
glädjande nog ökat till 294 i slutet av året. Fördelningen på länder vid årsslut är: 

Australien 1 
Danmark  5 
Estland   5 
Finland 10 
Frankrike 1 
Malaysia 1 
Norge 4 
Nya Zeeland 1 
Polen 1 
Schweiz 2 
Sverige 226 
Sydafrika 1 
Tyskland 30 
USA 6 
 
Resultaträkningen för år 2012 visar ett underskott på 10 476,82 främst beroende på två större 
räkningar. Projektet Över Östersjön, etapp 1 orsakade advokat- och 
kronofogdekostnader gällande tvisten om material ur dödsboet efter framlidne Gunnar Ståhl, 
�. En del medlemsinbetalningar har gjorts i euro vilket förorsakat en viss valutaförlust.  

Den adjungerade kassören har under året gjort ett stort arbete med att utveckla föreningens 
ekonomi- och medlemshantering vilket styrelsen med stor tacksamhet noterar. 

 

Sammanfattning 

Föreningen genomlevde ett turbulent första halvår med samgångsförhandlingar som inte 
resulterade i något men tog det mesta styrelsens tid i anspråk. Efter att styrelsen beslöt 
fortsätta som självständig förening återupptogs arbetet med konkreta föreningsfrågor. 
Föreningen driver för närvarande ett projekt, ”Över Östersjön” som nystartades och framskred 
med fart under året. Ekonomihanteringen har förnyats och effektiviserats. �
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Under senare delen av året har samarbetsavtal med (Sverige Amerika Centret i Karlstad, 
SAC) framförhandlats. Båda föreningar verkar vidare som självständiga föreningar men 
samarbetar om vissa projekt. I första skedet med G-gruppens projekt ÖÖ. 

Medlemsantalet hade under första halvåret sjunkit till 249 i mars men efter flere olika 
kampanjer under senare delen av året ökade antalet till 294 i december.  

 

 

 

 

 

Franz Brejcha, ordförande   Erik Lindholm, sekreterare 

 

 

 

Staffan Goldring, ledamot   Barbro Zimmerling Svan, ersättare 

 

 

 

Ivo Asmus, ersättare 


