Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och Släktforskardagarna i
Köping 23–25 augusti arrangerades av Västra Mälardalens Släktforskare
(Köping, Arboga och Kungsör) i samarbete med Sveriges Släktforskar‐
förbund.
Huvudsponsor: Arkiv Digital. Tema: Bergslagen och järnet.
Invigning
Västra Mälardalens Släktforskares ordförande
Krister Jansson, kommunstyrelsens ordförande i
Köping; Elizabeth Salomonsson, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Barbro Stålheim
samt Västmanlands landshövding Ingemar Skogö
invigningstalade. Invigningen ägde rum på Ullvigymnasiets skolgård där Musikföreningen
Lyran spelade.
Riksstämma
Årets riksstämma förrättades under medverkan
av 137 ombud.
Barbro Stålheim, förbundsordförande, inledde
stämman med en summering av det gångna verk- Landshövding Skogö inviger
samhetsåret. Det är nästan åtta månader sen det
tog slut när vi nu träffas till förbundsstämma i augusti månad. Förbundsstyrelsen har diskuterat att
våren borde vara en bättre tid för stämman, så att tiden mellan verksamhetsår och stämma inte blir så
lång.
Sockenfrågan har engagerat oss och vi är tacksamma för det gensvar som föreningar och enskilda
släktforskare har visat. Finans- och kulturutskotten har uppmärksammat den opinion som skapats i
frågan att bevara sockenbegreppet.
Medlemsföreningar vädjades att budgetera Släktforskardagarna så att varje förening kan sända ombud. Föreningar bör vara aktiva med att nominera kandidater till de speciella priser som delas ut
varje år.
En viktig framtidsfråga är att samla allt vårt digitaliserade material i en stor gemensam sajt och ge
medlemmar i föreningar tillgång till detta.
Handboken i soldatforskning har rönt stort intresse även utanför vår krets. Den senaste handboken
om att söka smedsrötter har utkommit för några månader sedan. Under 2014 planeras utgivning av
två nya handböcker, men redan i år kommer ett särtryck av den latinordlista för släktforskare som
publicerades i förra årets årsbok, framtagen av Urban Sikeborg. Årsboken marknadsförs inte tillräckligt väl och försäljningen har minskat.
Ur verksamhetsberättelsen 2012 kan nämnas att 170 medlemsföreningar är anslutna till förbundet
vid årsskiftet 2011/2012. Det totala medlemsantalet är 75893, vilket är en minskning med 50 medlemskap sen årsskiftet dessförinnan.
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Förbundets ekonomiska resultat för 2012
visar ett minus på 365000, vilket är långt
ifrån det minusresultat på 1,2 mkr som
budgeterades för 2012.
Bokhandeln är väl etablerad och försäljningen av sortimentet är god med större
förskjutning mot det egenproducerade
materialet och CD/DVD skivor. Bokhandeln är som inkomstkälla och för
medlemsservice förbudets viktigaste
kanal.
Nättidningen Rötter hade 2012 närmare
220000 unika besökare och är den mest
besökta webb-platsen i sitt slag i
Sverige. Den mest besökta databasen är
Gravstensdatabasen. Vid årsskiftet fanns
mer än 75.000 gravstenar dokumenterade. Porträttfynd är god tvåa med ca 130.000 bilder i
databasen vid årsskiftet.
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I verksamhetsplanen för 2014 belystes ett stort projekt med utgivning av en ny version av Namn åt de döda. Alla
församlingars döda mellan 1901-2013 kommer att vara med på skivan. Rättelser mottages även efter utgivningen.
Hemsidan Rötter kommer att lanseras i ett nytt utförande där varje medlemsförening kommer att få en egen sida under Rötter. Där kommer att finnas kontaktuppgifter samt en presentation av föreningen och ett eget kalendarium för
sina aktiviteter.
Bland årets motioner tilldrog förslaget att ändra förbundsstämmans tidpunkt mest uppmärksamhet. Bl a framfördes
att extra kostnader uppkommer för den extra resdagen om riksstämman skulle skiljas från Släktforskardagarna i augusti månad. 2013 års riskstämma förlades till fredagen före och inte under samma dag som Släktforskardagarna pågick. Detta för att utvärdera en ev. kommande förändring. Något beslut om förändring togs inte av stämman.
Valberedningens förslag presenteras och antogs av stämman, vilket innebar att till ledamöter av förbundsstyrelsen
2013-2015 utse Karl-Ingvar Ångström (omval), Jan-Henrik Marinder (omval), Carina Strömberg (omval), Peter
Wallenskog (nyval) och Ingrid Månsson Lagergren (fyllnadsval). Valberedningen beklagade att inga nomineringar
inkommit från föreningarna.
Årets Victor Örnbergs hederspris
Carl Szabad tilldelades Victor Örnbergs hederspris
2013. Prissumman är på 10000 kr och utdelades i samband med Släktforskardagarna i Köping. Carl Szabad
har varit engagerad i släktforskarrörelsen i decennier,
både på ideell basis som kassör i StorStockholms Genealogiska förening och på yrkets vägnar som tidigare
anställd av Sveriges Släktforskarförbund.
Första upplagan av cd-skivan Sveriges dödbok tillkom
på initiativ av Carl Szabad. Han fortsatte därefter att
successivt utöka tidsomfattningen för senare versioner
av Sveriges dödbok hos svenska myndigheter.
Carl Szabad har haft stor betydelse för tillkomst av de
olika skivorna i serien Sveriges Befolkning och Begravda i Sverige, vilka publicerades av Sveriges Släktforskarförbund och Riksarkivet SVAR.
Hedersdiplom utdelades till
* Helge Svensson, VGN Släktforskare med verksamhet i de tre kommunerna Vara, Grästorp och Essunga i Västergötland vill hedra Helge Svensson från Larv med Sveriges Släktforskarförbunds Hedersdiplom. Han har varit kassör
i många år och ansvaring för VGNs forskarservice. Dessutom har Helge lett släktforskarkurser på Vara bibliotek.
* Hans Tjus, nominerad av Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb. Hans Tjus började släktforska tidigt. Redan
1976 tog han initiativ till en släktforskarkurs. Tillsammans med en grupp släktforskare initierade han bildandet av
Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb 1983. Under alla år har Hans Tjus varit en eldsjäl i klubben och varit ledare
för ett stort antal släktforskarkurser samt inspirerat andra därtill. Han är även känd för sina dekorativa antavlor. Under ett antal år ingick han i valberedningen med ett förtjänstfullt arbete. Hans Tjus har även medverkat i Släktforskarhjälpen på Karlskoga bibliotek.
* Elsa och Per Anders Hörling har betytt och betyder
fortfarande mycket för Sollefteå Släktforskare. Parets
engagemang, både inom och utom styrelsen, samt att
alltid ställa upp i det praktiska arbetet är beundransvärt.
Årets Eldsjälar
* Eivor Grafsund nominerad av Katrineholm, Flen
och Vingåkers Släktforskarförening. Eivor är ett stor
entusiast, inspiratör och eldsjäl.
* Erland Elisasson nominerad av Blekinge Släktforskarförening. Erland började 2007 i mindre skala att
tillhandahålla båtmansuppgifter till databasen och
övergick senare att registrera hela socknens båtsmän
till registret.
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Mässa och utställning
59 utställare samsades om utrymmet i Köping Arena. DIS – Datorhjälp i släktforskningen visade nya utskriftsmöjligheter i DISGEN 8.2d. Om ca ett år räknar man med att utkomma med en helt ny version av DISGEN.
 Red Rosvall visade egen utgivning av kunglig genealogi. Om ca 1 år utkommer han med en ny handbok i
emigrantforskning.
 Sällskapet Vallonättlingar har utgivit en ny vallonskiva 4.0 med nästan 120000 personer.
 SVAR har uppdaterat 1910 års folkräkning i sex län; Norrbotten, Västerbotten, Jönköping, Kalmar, Skaraborg och Värmlands län.
Föredrag (ett urval med anknytning till bergslagen)
 Gert Magnussons föredrag handlade om ”Liv och arbete vid en medeltida hytta: analys och tolkning av fynden från Lapphyttan i Norberg.”
 Dick Harrison berättade om ”Bergslagen: den svenska industrins historiska hjärtland” samt om ”Upprorsmän, biskopar, borgbyggare och upptäckare; en historisk resa genom Västra Mälardalen.”
 Mats Isacson utvecklade ”Bergslagen; människan och miljöer och tid och rum.”
 ”Norberg och järnet: Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen” av Ing-Marie Pettersson-Jensen.
 ”Valloner: när, var, hur?” Kjell Åbrink och Jan Olsson berättade.
Släktforskardagarna 2014
Värmlands Släktforskarförening i samarbete med Sverige Amerika Centret och Arkivcentrum i Karlstad anordnar
Släktforskardagarna i Karlstad 29-31 augusti 2014 under temat Migration – dåtid, nutid och framtid”.

Några representanter från klubben
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