G-gruppens verksamhetsberättelse för 2013

Inledning
Verksamhetsåret 2013 har främst präglats av att får många saker på plats och skötsel av de
löpande ärenden, men det återstår ännu mycket mera. Det tog sin tid att hitta rätt person som
ville åtar sig kassörsfunktionen. Styrelsen har varit engagerad på ideell basis. Många i
styrelsen har mycket annat runt omkring sig och har inte haft den tid som behövts. Det blir så
när vi har en liten styrelse och flera av medlemmarna vill att allt ska hända samtidigt.
Styrelsen skall fortsätta sitt arbete att utveckla G-gruppen till att blir en ännu bättre förening
och som lockar flera nya medlemmar till oss. Löpande Nyhetsbrev, styrelsen beslöt hösten
2013 att testa ett utskick direkt till samtliga medlemmarna via e-postadressen. Första utskick
kommer att genomföras under januari månad 2014. Under hösten har styrelsen med flera lagd
grunden för att genomföra en provomröstning via internet, planeras under 2014.
Det ordinarie årsmötet hölls 23 mars i Tyska Kyrkans församlingssal, i Gamla Stan,
Stockholm. Ett 20-tal medlemmar kom till ett stillsamt årsmöte. Ordinarie frågor avklarades
snabbt och effektiv.
Under våren inbjöds G-gruppens medlemmar till en visning av KB med Otfried Czaika som
ciceron. Visningen blev mycket uppskattat av de 5 deltagare som hade anmäld sitt intresse.
Antalet deltagare var begränsat till 5-6 personer.
G-gruppen har deltagit i Släktforskardagarna 24-26 augusti 2013 i Köping med ordföranden
Franz Brejcha som representerade föreningen.

Styrelse och övriga funktioner 2013
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
(adjungerad till 10.6)
Kassör
(adjungerad från 10.6)
Ledamot
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ersättare

Franz Brejcha
Boel Schavon
Erik Lindholm
Christa Samuelsson
Helen Wasbäck
Erik Gustavson
Barbro Zimmerling Svan
Mathias Nilsson

Revisor
Revisor
Revisor, ersättare
Valberedning, sammankallande
Valberedning
Valberedning
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Jürgen Weigle
Gunilla Hanserkers
vakant
Ulla-Brita Sjöblom Pedersson
Otfried Czaika

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

G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper
Möten
Det ordinarie årsmöte hölls den 23 mars i Tyska Kyrkans församlingssal, i Gamla Stan,
Stockholm.
I samband med årsmötet höll Erik Gustavson ett uppskattat föredrag om SAC, Sverige
Amerika Centret i Karlstad.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret. Förutom det konstituerande mötet
efter årsmötet har samtliga möten hållits via Skype. Vi hade nybörjarproblem med att få
samtliga deltagare samtidigt uppkopplade. Möten över Skype eller liknande medier kommer
vi definitivt att fortsätta med. Både resekostnads- och tidsbesparingar, har under 2013 kunnat
göras med en styrelse som är spridd geografiskt.
Släktforskardagarna 2013 i Köping
Utställningen på årets Släktforskardagar genomfördes i samarbete med Migrationscentret i
Karlstad. G-gruppen fick utnyttja en del av Migrationscentrets monter. 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.
Webb- och listgruppen
Webb och listgruppen sköter hemsidan och diskussionslista. Ansvariga är Lars Craemer och
Jürgen Weigle vilka lagt mycket och gott arbete på sina respektive uppgifter vilket tacksamt
noteras.
E-gruppen, medlemmar som söker sina anor i Estland.
E-gruppen har under året träffats sex gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning
och historia. Vi har framförallt ägnat oss åt att förstå hur vi på bästa sätt kan utnytja de nya
fantastiska möjligheter som de utbyggda och innehållsrika Internetbaserade systemen kan ge.
I Internetmiljön har man i Estland infört en Virtuell Forskarsal (VAU) varifrån man har
tillgång till en mängd hjälpmedel för forskning, som 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 för andra.
Projektet Över Östersjön (ÖÖ)
Projektet Över Östersjön har utvecklats i långsammare än tidigare. Den ursprungliga
projektgruppen har levererat färre volymer. Stora förhoppningar ställdes till det
samarbetsavtal som tecknades med Svenska Migrationscentret i Karlstad (tidigare SAC).
Samarbetet är ännu under uppbyggnadsfas och medarbetarna håller på att lära sig inläsning
och inmatningsrutiner. De första rapporterna har inkommit under hösten från de nu fyra

medverkande stationerna men såväl antalet volymer som levererats som kvaliteten på
registreringen har varit under förväntan. Östersjöprojektet omfattar vid årets slut totalt 2580
sidor från 16 volymer med 36300 sökbara namn.
Medarbetarna i projektgruppen har varit Sabine Bernschein, Lars Craemer, Erik Lindholm
(projektledare), Mathias Nilsson och Jürgen Weigle.

Exempel på en sida som lästs in.

Internetomröstning
Styrelsen fick i uppdrag av senaste årsmöte utveckla internetomröstningar i enlighet med en
framlagd motion.
Juergen Spoida i Berlin som är utvecklingsansvarig för ”Projektgrupp internetomröstningar”
har studerat och belyst två intressanta system för omröstning via internet. Styrelsen har på
Juergens förslag beslutit att satsa på Alpha-Survey systemet och planerar under 2014 att
genomföra en provomröstning för medlemmarna.
Projektgruppen består av projektledare Franz Brejcha, utvecklingsansvarig Juergen Spoida,
rådgivare Lars Craemer och Mathias Nilsson.

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
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
Föreningens medlemsantal varierar något under året. En del slutar i föreningen och nya
tillkommer. Efter Släktforskardagarna i Köping där 14 nya medlemmar antecknades är antalet
medlemmar 291 i slutet av året. Fördelningen på länder vid årsslut är:
Australien 1
Danmark 4
Finland 7
Frankrike 1
Norge 4
Nya Zeeland 1
Polen 1
Schweiz 2
Sverige 238
Sydafrika 1
Tyskland 27
USA 5

Ett nytt bokföringsprogram inköptes i januari 2013 på inrådandan av adjungerade kassören
Christa Samuelsson. Programmet för mindre föreningar. I detta kan medlemsavgifter,
påminnelser samt utskick hanteras på ett enkelt sätt.
Christa och föreningens medlemsansvarige Gunilla Hanserkers har utvecklat
medlemshanteringen tillsammans.

Helen Wasbäck adjungerades 10.6 till ny kassör efter tidigare adjungerade kassören Christa
bestämt som önskat avgå. Christa har gjort ett stort arbete med att utveckla föreningens
ekonomi- och medlemshantering vilket med tacksamhet noteras. Samtidigt kan konstateras att
Helen snabbt och effektivt satt sig in föreningens ekonomi. Vi ser fram emot fortsatt gott
samarbete!
Resultaträkningen för år 2013 visar ett glädjande resultat på 18039 SEK främst beroende på
att styrelsen har varit mycket återhållsam med onödiga utgifter.

Sammanfattning
Föreningen driver för närvarande ett projekt, ”Över Östersjön” som nystartades och framskred
med fart under året. Ekonomihanteringen har under året förnyats och effektiviserats.
Under senare delen av året har samarbetet med Svenska Migrationscentret i Karlstad kommit
igång vad gäller projektet Över Östersjön. Fyra stationer har levererat material till ÖÖ
projektet.
Medlemsantalet hade såsom varje år under första halvåret sjunkit något men ökat under senare
delen av året till 291 i december 2013.
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