G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Verksamhetsplan 2010
G-gruppens överordnande mål för verksamheten under verksamhetsåret 2010 är:

- att föra vidare påbörjade projekt
- att utvärdera möjliga framtida projekt
- att upprätthålla servicen för medlemmar, t.ex. hjälp i slälktforskningen & webbsidan
- att skapa en rekryteringsbas för både nya medlemmar och för arbetsgrupperna samt det
framtida styrelsearbetet
- att erbjuda medlemmarna i Stockholmsområdet och utanför Storstockholm attraktiva
program

Rekryteringen och programverksamheten utgör i detta sammanhang en faktor som präglas av
ett ömsesidigt beroendeförhållande. För att kunna möta medlemmarna (och därmed möjliga
framtida aktiva personer i arbetsgrupper och styrelsen) och för att erbjuda ett mervärde i
medlemskap för G-gruppens medlemmar har styrelsen i samråd med programgruppen tagit
fram ett program för verksamhetsåret 2010 som dessutom skall under årets gång att utökas:

Programpunkter 2010 i Stockholm - främst inriktad på G-gruppens medlemmar:
20/2 Otfried Czaika: Elisabet Vasa (i samband med årsmötet)
23/3 kl 18:00 E-gruppen: Forskning i Estland
Programmpunkter 2010 utanför Stockholm resp. programm inriktad på icke medlemmar:
6-7/3 Finska släktforskardagarna i Åbo: Otfried Czaika, Anita Sundell och någon från E-gruppen
representerar G-gruppen.
27-29/8: G-gruppen medverkar i släktforskardagarna i Örebro
September: G-gruppen medverkar i tyska släktforskardagarna i Stralsund.
Programverksamheten kommer att utvärderas regelbundet i samband med de medverkande av
styrelsen. Det första utvärderingsmötet äger rum våren 2010.
Beträffande hösten 2010 finns ett antal konkreta idéer på programpunkter, men dessa är inte
fastställda ännu.
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Projektet ÖÖ kommer att publicera flera CD-skivor under verksamhetsåret 2010. Alternativt till
detta kan ÖÖ:s material publiceras på webben i samarbete med en av de större aktörerna i
släktforskningen. Även andra projekt som Dalfolk i Pommern eller uppgraderingen av Ggruppens webbutbud samt E.gruppens verksamhet kommer att förtlöpa under 2010. G-gruppen
kommer att medverka under våren 2011 ett släktforskarmöte i Stockholm som kommer att
arrangeras i samband med Ålands Emigrantinstitut och Genealogiska Samfundet i Finland.
Planeringen påbörjas våren 2010 och kommer att fortlöpa under hela verksamhetsåret.
Skapandet av en fungerande rekryteringsbas till G-gruppens olika funktioner inom och utanför
styrelsen är det absolut viktigaste målet under 2010. Olika verksamheter inom föreningen som
t.ex. upprätthållandet av webbsidan är ytterst sårbara pga. att enbart ett fåtal medlemmar sköter
en lång rad olika uppgifter.
Styrelsen hoppas därför att verksamheten under verksamhetsåret kan bidra till att konsolidera
föreningens arbete på den historisk sett ytterst höga nivån.
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