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G-gruppen kommer att fortsätta under verksamhetsåret 2008 kärnverksamheten, dvs. 
diskussionslistan, webbsidan, släktforskarhjälp m.m. Helt avgörande för medlemmarnas 
fortsatta engagemang är våra webbsidor och vår diskussionslista. 
Under 2007 påbörjade verksamhetsdelar, främst recensioner på webbsidan och arbetet med en 
genealogisk ordlista skall utvecklas under det kommande verksamhetsåret. Projekten och 
arbetsgrupper som föreningen har (”Över Östersjön”, ”Dalfolk i Pommern”, E-gruppen, ”Die 
Alte und Schöne”, Hintzegruppen och Listgruppen) kommer att uppföljas. Föreningens 
arbetsgrupper arbetar självständigt och tar egna initiativ inom angivna och beslutade ramar. 
Grupperna skall rapportera regelbundet till styrelsen om planer och genomförd verksamhet.  
 

Programverksamheten 2008 kommer att inrikta sig under våren på ett antal möten på och i 
samarbete med Riksarkivet och Krigsarkivet som på också blir en förberedelse för arbetet på 
släktforskardagarna i Malmö 2008. Under hösten planeras ytterligare möten på RA och KrA 
men med teman som riktas mot balttyskar, Estland och Polen/Tyskland. 
Verksamhetsårets största ekonomiska och arbetsmässiga satsning blir släktforskardagarna i 
Malmö i augusti. G-gruppen kommer att delta med en egen monter, som skall presentera olika 
projekt som har anknytning till G-gruppens profil. Över Östersjön-projektet kommer att delta 
som G-gruppens viktigaste magnet i Malmö. Några förberedande mindre träffar inom ramen 
för projektet är planerade. Förberedelsen av släktforskardagarna 2008 påbörjades redan under 
hösten 2007. 
 
G-gruppen kommer dessutom att ägna sig åt en rad arrangemang som riktar sig till den 
intresserade allmänheten och har som bl.a. avsikten att stärka också G-gruppens kontakter till 
andra släktforskarföreningar. I början av mars kommer Otfried Czaika att föreläsa som G-
gruppens representant vid Deutsch-Baltischer Genealogentag i Darmstadt. Under hösten 2008 
kommer G-gruppen i samarbete med Riksarkivet att delta i Svenska historiedagarna 2008 med 
en workshop om migration och kulturtransfer i Östersjönområdet under tidigmodern tid. I 
detta sammanhanget skall också nämnas att Gunnar Ståhl kommer regelbundet att 
marknadsföra projektet Över Östersjön med hjälp av föreläsningar och föredrag i olika 
sammanhang. G-gruppen skall också fortsätta att underhålla de nätverk som byggts upp 
framför allt med  Pommersche-Greif, Nordgen, Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft 
ostdeutscher Familienforscher och Eesti Genealogia Selt. Härigenom har utvecklingen inom 
tysk, baltisk och polsk släktforskning kunnat följas till glädje för G-gruppens medlemmar. 
Föreningen G-gruppen har historiskt haft särskilda samarbetskontakter med Dalarna och 
Skåne – Skånes Genealogiska Förbund och Landsarkivet i Lund är viktiga partners – främst är 
dock vårt samarbete med GF och SSf. 
 
En central ställning tillkommer värvning av nya medlemmar, inte minst för att kunna föra G-
gruppens arbete vidare de kommande åren. I detta sammanhang blir släktforskardagarna samt 
de ovan nämnda tillställningarna betydelsefulla för rekryteringen av nya medlemmar till 
föreningen. 
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