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Rapport från släktforskardagarna i Karlstad 2014
Släktforskarförbundets släktforskardagar arrangerades den 29-31 augusti av
Värmlands Släktforskarförening i Karlstad på den nya konferensanläggningen
Karlstad CCC. Sveriges Släktforskarförbunds årliga riksstämma avhölls under
fredagen den 29. Till stämman, som är förbundets högsta beslutande organ, kan
Släktforskarförbunds alla medlemsföreningar sända ombud. Anders Nilsson
och jag var ombud för DIS-Filbyter. Där fanns också ombud från många genealogiska föreningar liksom andra regionala DIS-föreningar. Daniel Berglund representerade DIS.
Sammanlagt räknades in 147 ombud. Kallelse och dagordning för stämman hittar man på nätet under ”Angeläget 1/2014”.
Till ordförande för stämman valdes Ann-Kristine Johansson, riksdagsledamot
S för Värmland, som vant lotsade stämman genom dagordningens 14 punkter,
som stämman fastställt och ansåg behörigen utlyst. Därefter föredrogs styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning.
Sture Bjelkåker, som företrädde revisorerna, kommenterade förvaltningen och
räkenskaperna. Han konstaterade att inga anmärkningar kunde riktas mot förvaltningen och den ekonomiska redovisningen och föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet,
vilket stämman biföll. I samband med denna punkt behandlades också styrelsens proposition om en
höjning av förbundsavgiften från 12 till 16 kr per föreningsmedlem. Efter omröstning avslog stämman förslaget. Frågan om höjd medlemsavgift är dock befogad och återkommer säkert till nästa år.
Behandlingen av årets åtta motioner (se angeläget 1/2014) upptog mest tid på stämman. Styrelsens
behandling av motionerna avslutades i de flesta fall med skrivningen ”att styrelsen föreslår stämman att motionen därmed anses besvarad”. Detta väckte naturligtvis frågan om motionen skulle
anses vara bifallen eller avslagen. Stämman fick ta ställning i anslutning till varje motion.
Den första motionen om digital utsändning från stämman bifölls. På Rötters hemsida finns nu en
länk till en videofilm från hela stämman på förbundets egen You Tube-kanal. Intresse och kostnader
ska utvärderas.
Den andra motionen från DIS och Genealogiska Föreningen om mer detaljerad budgetering och
redovisning föranledde diskussion, bl.a. mot bakgrund av frågan om höjd medlemsavgift. Styrelsen
ansåg att man hade tillräckligt god detaljering i budgetering och redovisning. Stämman biföll dock
motionärernas förslag och styrelsen får jobba vidare med frågorna.
I den tredje motionen föreslogs att återuppta ordförandekonferenserna. Både styrelsen och stämman
var eniga om att bifalla förslaget. Styrelsen ska återkomma med förslag till upplägg och former för
sådana konferenser.
Motion 4 och 5 avsåg projektet Namn åt de döda (NÅDD). Projektet gäller Sveriges dödbok och motionärerna var oroliga för att projektet skulle avslutas. Styrelsens svar var att projektet ska fortsätta men man behöver se över hur projektverksamheten ska bedrivas framöver, vilket svar får anses vara ett bifall. I samband
med släktforskardagarna presenterades Sveriges dödbok nr 6 och försäljningen
gick strålande, första dagen såldes 1000 skivor.
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Den sjätte motionen föreslog inrättandet av ett nytt pris ”Årets släktbok”. Den bifölls och medlemsföreningarna uppmanas att nominera kandidater till nästa släktforskardagar 2015. Men man kan
undra vad som är en släktbok och hur den ska se ut. Det borde definieras innan priset inrättas.
Motion 7 yrkade på en utredning om släktforskarförbundets organisation och säte, bl.a. med hänsyn
till lokalkostnader och behovet av höjda medlemsavgifter. Styrelsen delade inte motionärernas synpunkter, utan ansåg att organisationen var effektiv och hyran rimlig. Det följde en livlig diskussion
om personalkostnader och vådan av eller nyttan med en flyttning. Efter omröstning avslogs motionen.
Den sista motionen nr 8 föreslog att förbundet skulle undersöka möjligheterna att digitalisera kyrkböcker i f.d. svenska Pommern. Styrelsen har svarat att man ska undersöka möjligheterna och redovisa resultaten i kommande Angeläget. Detta fick anses vara svar på motionen, vilket stämman anslöt sig till.
Punkt 9 på dagordningen gällde behandling av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för
kommande år. Frågan om medlemsavgift var redan avgjord (se ovan). Stämman godkände verksamhetsplan och budget så som de redovisats i Angeläget 1/2014. Det framgick inte om verksamhetsplan och budget byggde på en höjd medlemsavgift.
Punkt 10-11-12-13 avsåg val av funktionärer. Efter sex år som ordförande har Barbro Stålheim avgått och tackat för sig. Till ny ordförande för två år valdes Erland Ringborg. Till ledamöter i styrelsen valdes Ingrid Månsson Lagergren (2014-15), för perioden 2014-2016 omvaldes Bo
Peter Persson, Eri Larsson, Viktoria Jonasson och nyvaldes
Susanne Gustavsson Sambia och Christian Arnet. Carina
Strömberg, Jan Henrik Marinder och Karl-Ingvar Ångström har
mandat som fortsätter till 2015.
Som revisorer har Sture Bjelkåker och suppleanten Björn Karlsson mandat till 2015. För perioden 2014-216 valdes Lars Sundell till revisor och Tomas Risbecker till suppleant. Den sittande valberedningen omvaldes.
Inga övriga ärenden anmäldes och stämman kunde därmed avslutas.
Mässan under lördag-söndag den 30-31, som var öppen för allmänheten, hade samlat ca 90 utställare, alla med större eller mindre anknytning till släktforskning. Mässan omfattade tre våningsplan
med montrar av varierande storlek. DIS hade en relativt stor och välbesökt monter på första våningen, attraherade och resulterade i 38 nya medlemmar. Släktforskardagarnas huvudsponsor Arkiv Digital disponerade en stor monter på bottenvåningen. Under båda dagarna hölls flera föreläsningar
per dag i angelägna ämnen. Ett stort dragplåster var Christopher O’Regan som berättade om Gustav
III:s dagar i slutet av 1700-talet.
Vid lördagens avslutande bankett, som samlade ca 300 personer, hälsades nye ordföranden Erland
Ringborg välkommen som ordförande samt presenterades övriga nyvalda kandidater. Elsa Sjödahl
fick motta årets Örnbergspris. Fyra hedersdiplom delades också ut, bl.a. till Charlotte Börjesson.
DIS faddern Karl-Edvard fick pris som Årets eldsjäl. Avgående ordföranden Barbro Stålheim avtackades sedan med blommor och presenter och passade på att bjuda in till nästa års släktforskardagar i Nyköping.

Per Ahlberg 2014-09-15

