
�
�

SLÄKTFORSKARDAGAR OCH RIKSSTÄMMA 2006 
�

�

�

Årets släktforskardagar och Sveriges Släktforskarförbunds 
riksstämma genomfördes i Stockholm, närmare bestämt i 
Nacka. Ca 6000 personer besökte mässan i Factory Nacka 
Strand. Antal deltagande ombud på riksstämman uppgick till 
ca 150, vilket är rekord. Till förbundet är 160 medlemsföre-
ningar anslutna. 
  Landshövding Mats Hellström invigningstalade och konsta-
terade det stora intresse som finns för släktforskning och 
berörde något om sin egen släkt. ”Det är viktigt att känna till 
sin historia för att förstå nutiden”. 
 
Utställning och föreläsningar 
Därefter öppnades dörrarna till utställningslokalen som var fylld 
med utställningsmontrar representerande både släktforskarföre-
ningar och företag. Nicator presenterade en s k släktforskardator, 
fulladdad med släktforskarprogram och ett års abonnemang på 
Genline. De internationella inslagen var större än tidigare. 
Släktforskarföreningar med egna montrar uppgick inte till för-
väntat antal. Den digitala tekniken tar överhanden när det gäller 
att söka grunduppgifter i släktforskningen. En s k pröva-på-sal 
med möjlighet att söka uppgifter via datorer anlitades flitigt. Ett 
stort antal föreläsningar förekom i anslutning till utställningen. 
  Kalle Bäcks föredrag om källkritik; Vad är sant och falskt i 
gamla handlingar?, fyllde inte bara lokalen utan alla tänkbara 
ståutrymmen intill. 
 

 

 
 

Nacka Strand 

Förslag att ta fram en lathund för forskare som 
använder mikrokort avslogs. Även förslag om en 
förbättrad ekonomisk redovisning i förbundet 
avslogs. Ett förslag att offentliggöra styrelsens 
protokoll avslogs. Det påpekades dock att det är 
viktigt att information från styrelsen snabbt kom-
mer ut till medlemsföreningarna. 

Förbundsstämman 
Årets förbundsstämma, som leddes av Lars 
Elindersson, genomfördes på traditionellt sätt en-
ligt föraviserad dagordning. Förbundets dåliga 
ekonomi debatterades inte i så stora ordalag som 
förväntat, däremot uppmärksammades motionerna 
där ett antal debattinlägg förekom. 
  Styrelsen fick i uppdrag att verka för att en folk-
räkning i Sverige 2010 eller 2011 genomförs. 



Stämman godtog övervägande styrelsens förslag utom 
när det gällde budget och avgifter för det kommande 
verksamhetsåret. Styrelsen begärde en höjning med tre 
kronor till tio kronor per medlem, vilket stämman av-
slog. Höjningen blev två kronor, vilket innebär att av-
giften nästa år blir nio kronor. 
 
  Valberedningens förslag på val av ledamöter i för-
bundsstyrelsen följdes helt. Det innebär att Ted Rosvall 
omvaldes som ordförande för ytterligare två år. Tre led 
amöter nyvaldes till styrelsen, Anna-Lena Andersson, 
Vargön, Michael Lundholm, Vällingby och Ulf Mann-
berg, Skellefteå. Val av valberedning skedde genom 
sluten votering m a a att åtta nomineringar förelåg till 
fem poster. 

 
Nils Marelius, som är en flitig motionsskrivare, uppmanade förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna 
att binda in sina protokoll för styrelsemöten och årsmöten, revisionsrapporter och verksamhetsberättelser 
för att bevara sin historia. 
 
Släktforskningens dag 2007 
Stämman biföll förslaget att släktforskningens dag 
blir den 17 mars 2007. 
 
Utmärkelser 
Till årets bibliotek utsågs Mora bibliotek. Victor 
Örnbergs hederspris tilldelades Elisabeth Thorsell. 
Hedersdiplom för förtjänstfull släktforskargärning 
tilldelades Lars-Göran Sander, Värmlands Släkt-
forskarförbund, Britta Ulander, Storstockholms 
Genealogiska Förening, Sven Johansson, Sällska-
pet Släktforskare Fagersta samt Anna-Stina Bäck-
ström Gustafsson, Kävlingebygdens släktforskare. 
 
 

 
 
 
 
 

Håkan Karlsson 

Ted Rosvall och Mats Hellström invigningstalar 

Jorge Lintrup med förbundets nya logotyp 

Ny symbol och logotyp 
Symbolen för Sveriges Släktforskarförbunds nya 
logotyp är formgiven av Jorge Lintrup. 
 
Jubileumsföreställning och supé 
Årets riksstämma och släktforskardagar som 
sammanfaller med förbundets 20-årsjubileum 
avslutades på Yasuragi, Hasseludden, Stockholms 
skärgård. Den traditionella stämmomiddagen for-

mades till en Julbileumsföreställning med anslut-
ande måltid. Programmet bestod av högstämda tal, 
pris- och stipendieutdelningar mm. 
 
2007 års släktforskardagar 
Halmstad kommer att bli mötesplatsen för Släkt-
forskardagarna 24 – 26 augusti. Halmstad fick 
1307 privilegiebrev av hertig Kristoffer och firar 
700 år den 31 maj 2007. 


