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G-gruppens verksamhetsberättelse för 2015 

 

Inledning 

Verksamhetsåret 2015 har gått på sparlåga endast med skötsel av de löpande ärenden, hemsida och 
diskussionslista. Styrelsen har varit engagerad på ideell basis. Det ordinarie årsmötet, 11 fysiskt 
närvarade valde följande styrelse för år 2015. Den alltid lika energiska ordföranden Gustaf von Gertten 
avgick dock den 9 september på egen begäran av hälsoskäl. Tack Gustaf för din inats! Vice 
ordföranden Lars G Johansson tog därefter formellt över ordförandeskapet fram till nästa årsmöte. På 
grund av att Lars G Johansson under hösten varit yrkesverksam kunde han dock inte bli aktiv förrän 
vid årsskiftet 2015/2016. 

 

Styrelse och övriga funktioner 2015 

Ordförande (till den 9 september 2015)  Gustaf von Gertten 
Vice ordförande    Lars G Johansson 
Sekreterare    Erik Lindholm 
Kassör    Katarina Möller 
Ledamot    Juergen Spoida 
förste ersättare    Lars Craemer 
andre ersättare    Jürgen Weigle 

 
Revisor    Eva Almqvist 
Revisor, ersättare   Svea-Lisa Råsäter 
Valberedning    Ulla-Brita Sjöblom Pedersson 
Valberedning    Två vankanta valberedare 

Hemsida, listägare   Lars Craemer 
Moderator diskussionslista   Jürgen Weigle 
Moderator diskussionslista   Ingemar Goliath 
Moderator diskussionslista, medlemsregister   Gunilla Hanserkers 
Listägare diskussionslista   Lena Mårtensson Tingstam 
E-gruppen    Peeter Grünberg 
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper 

Möten 

Det ordinarie årsmötet hölls 25 april i Tyska Kyrkans Gemeindesaal i Gamla Stan, Stockholm. 11 
medlemmar deltog fysiskt. 96 medlemmar röstade över Internet under tiden 12 till 23 april.  

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret. Tre gånger per capsulam och en gång per 
video.  

Uppsatsen "Spår av svenska knappar" av Peter Wellbrock har publicerats. Den uppsatsen som också 
finns på tyska behandlar de "vita bussarna", som räddade många människor från koncentrationslägren 
i andra världskrigets slutskede. Det hade då gått 70 år sedan händelserna. 

 

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

E-gruppen har under året träffats sju gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning och 
historia. Vanligtvis är det 8 – 12 medlemmar närvarande på träffen. E-gruppen 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 (VAU) varifrån man har tillgång till en mängd hjälpmedel för forskning (inkl. 
släktforskning), 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 medlemmarna informerat varandra om nyheter och upptäckter som 
man gjort för att på så vis underlätta det för de andra.  

 

Projektet ”Över Östersjön” 

Inga nya resultat från projektet "Över Östersjön" har tillkommit. Projektet avses fortsätta.  

 

Internetomröstning 

Styrelsemedlem Juergen Spoida i Berlin valdes på årsmötet 2015 till organisatör, tillika rösträknare för 
kommande förhandsröstningar på Internet. Juergen Spoida är i denna funktion helt fristående från 
styrelsen.  

Die Alten und Schönen 

Die Alten und Schönen, ursprungsgruppen, har under året träffats 6 gånger. 
Nyheter inom släktforskningen har diskuterats, detta år kanske främst  DNA-analys, 
som en i gruppen låtit göra. Nytt och intressant, som tillkommit i egen släktforskning har redovisats 
och litteratur i t ex historia rekommenderats. Våren 2015 hade gruppen 7 medlemmar,  
på hösten 6. 
 

Översättningsgruppen 
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Den tidigare översättningsgruppen finns inte längre. Enskilda medlemmar har på förfrågan hjälpt till 
med enstaka översättningar, främst på föreningens forum. 

 

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 

Föreningens medlemsantal varierar något under året. En del slutar i föreningen och nya tillkommer. 
Under 2015 G-gruppen haft följande fördelning av antalet medlemmar, 245 st under året inbetalda + 8 

st  förutbetalda = 253 st + 8 st ej EU = totalt 261 medlemmar 

Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat i bilaga 1 och 2 till Verksamhetsberättelse 
2015.  

Sammanfattning 

Året har varit ett mellanår vad gäller föreningen G-gruppens verksamhet. Den verksamhet som varit 
har främst 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! 

Medlemsantalet var under året 261. 

Under år 2015 var G-gruppens ekonomiska resultat 23340,- och tillgångarna på Plusgirot uppgår den 
31.12 2015 totalt på 111567,-. 

 

Lars G Johansson,    Erik Lindholm, 

ordförande    sekreterare                 

 

Katarina Möller,   Juergen Spoida,  

Kassör    ledamot 

 

Lars Craemer,    Jürgen Weigle,  

1:e ersättare    2:e ersättare 


