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(Isa 1945-2009) 
 
SSGF har drabbats av en stor förlust. Vår medarbetare sedan många år, Isa Kilsbo, gick bort på 
torsdagen före midsommarafton. Förra vintern drabbades hon av en svår sjukdom som nu krävt 
sin tribut. 
 
Isa kom in i SSGFs styrelse hösten 1995, efter att hon bidragit som volontär i arbetet med 
släktforskardagarna det året, som ägde rum i Medborgarhuset med SSGF som huvudarrangör. 
Hennes organisatoriska talang kom snabbt till stor hjälp i styrelsearbetet och med avbrott för 
tre år ingick hon i styrelsen som sekreterare ända fram till slutet. I sitt arbete var hon en natur-
lig auktoritet som styrde oss med fast men varsam hand. Hon var en kraft som vi alla kunde 
luta oss emot och när hon fick ett uppdrag fanns aldrig någon tvekan om att det skulle genom-
föras. På så vis var hon också en stor tillgång under släktforskardagarna 2006 i Nacka, som den 
gången arrangerades av släktforskarförbundet med volontärer från de lokala föreningarna. 
 
Hon var också en skicklig forskare som gärna gav sig i kast med ovanliga källor. Hennes stora 
projekt (bortsett från forskning om den egna släkten) omfattade kaptenen Henning Tideman 
och alla hans ättlingar. Vid hennes frånfälle var drygt 15 000 personer av dessa registrerade. 
 
I sin yrkesroll var Isa sedan många år anställd på Svenska bowlingförbundet, en annan folk-
rörelse. Där hade hon ett mycket stort kontaktnät, som också omfattade ett antal släktforskare. 
 
Hon efterlämnar sonen Ronnie. 
 
Styrelsen för SSGF 
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Verksamhetsberättelse för 
StorStockholms Genealogiska Förening 2009 

 
Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening avger härmed följande årsredovisning. 
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
 
Styrelsen 
 
SSGF har under året drabbats av en stor förlust. Vår medarbetare sedan många år, Isa Kilsbo, gick bort 
torsdagen den 18 juni. Läs mer om Isa Kilsbo på sida 2. 
 
Styrelsen har under perioden (årsmöte till årsmöte) haft följande sammansättning: 
 
Namn Funktion Mandatperiod 
Tord Påhlman Ordförande/registreringsansvarig 2008-2010 
Mats Ahlgren Ledamot 2008-2010 
Jan Appelquist Vice ordförande 2008-2010 
Ulf Berggren Programansvarig 2008-2010 
Chris Henning Redaktör för AnRopet, marknadsföringsansvarig 2008-2010 
Carl Szabad Kassör 2008-2010 
Dorothy Glantz Ledamot 2009-2011 
Isa Kilsbo Sekreterare (från 2009-03-15 t.o.m. 2009-06-18) 2009-2011  
Marianne Ljunggren Medarbetaransvarig 2009-2011 
Marianne Thenór Vice sekreterare (fr.o.m. 2009-08-17 sekreterare) 2009-2011 
Ginger Widinghoff Ansvarig för studiebesök 2009-2011 
 
Vid styrelsens möten har Kerstin Almroth varit adjungerad i sin egenskap av redaktör för Nyhetsbrevet. 
 
Föreningen har haft sju protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. 
 
Revisorer 
Ordinarie revisorer har varit Leif Gidlöf och Michael Lundholm. Revisorssuppleanter har varit Tomas 
Risbecker och Margareta Söderling. 
 
Valberedning 
Årsmötet i mars utsåg Lena A. Löfström, Suzanne Carlborn och Magnus Bäckmark till valberedning 
med Lena A. Löfström som sammankallande. 
 
Förortsgrupper 
Föreningen har förortsgrupper som bedriver en självständig mötesverksamhet. Syftet är att öka mötes-
verksamheten utanför Stockholms innerstad. Lidingögruppen har även under 2009 varit vilande men 
förhoppningen är att den skall återuppta sin verksamhet. 
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Följande förortsgrupper har under 2009 funnits inom föreningen: 
 
Förortsgrupp Ansvariga 
Lidingö Gruppen är vilande 
Solna Berit Börjesson och Kerstin Almroth 
Tyresö-Haninge-Älta Marianne Strömberg 
Västerort Eva Löfman och Ulla Björklund 
 
För uppgifter om förortsgruppernas verksamhet se bilaga 2. 
 
Antal medlemmar de senaste fem åren 
Under året har medlemsantalet gått ned, vilket till viss del beror på brister i påminnelserutinen. Detta 
har rättats till och under hösten har en värvningskampanj givit bra resultat. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Medlemmar 1 536 1 656 1 726 1 636 1 432 
Familjemedlemmar      98    109    109      97      93 
Totalt 1 634 1 765 1 835 1 733 1 525 
 
Representation vid Släktforskardagarna i Falköping 
På konferenserna den 21 augusti representerades föreningen vid ordförandekonferensen av Tord 
Påhlman. Chris Henning deltog i redaktörskonferensen. På riksstämman den 22 augusti var Tord 
Påhlman, Chris Henning och Marianne Thenór föreningens ombud. 
 
Vid bokbordet tjänstgjorde, förutom de ansvariga för montern (Dorothy Glantz, Marianne Ljunggren 
och Marianne Thenór) även övriga styrelseledamöter som fanns på plats. Till försäljning fanns våra cd, 
Barnhusregistret och Begravda i Stockholm, samt våra häften Stockholms län och släktforskaren samt 
rotehäftet. Dessutom såldes en hel del material från Stockholms stadsarkiv. 
 
Till årets förbundsstämma lämnade SSGF in två motioner. Den ena gällde borttagande av den 
obligatoriska avgiften till Anbytarforum, men motionen blev ”verkningslös” eftersom avgiften bort-
tagits någon månad innan stämman. Den andra motionen gällde höjning av reseersättningen för ombud 
vid förbundsstämman genom sänkning av självkostnaden från 800 till 300 kronor. Förbundsstyrelsen 
hade rekommenderat avslag, vilket också blev beslutat trots vår argumentation. 
 
Förbundets hedersdiplom tilldelades, under Släktforskardagarna i Falköping, Chris Henning och 
postumt till Isa Kilsbo. 
 
”Montergruppen” bestående av Kerstin Almroth, Dorothy Glantz, Isa Kilsbo, Marianne Ljunggren och 
Marianne Thenór har arbetat med att göra det praktiska kring deltagande i mässor och utställningar 
lättare. 
 
Föreningens aktiviteter 
SSGF har under 2009 fortsatt sin verksamhet i de två huvudinriktningarna: mötesverksamhet och 
publiceringsverksamhet. 
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Mötesverksamhet 
Mötesverksamheten har även under detta år varit mycket omfattande. Mötesverksamheten når främst 
medlemmar i stockholmsområdet och handlar såväl om släktforskning i Stockholm som i övriga landet. 
 
Samarbetet med Stockholms stadsarkiv har fortsatt under 2009 och resulterat i bl.a. tematräffar med 
varierande innehåll. Föreläsare har varit främst arkivets egen kunniga personal. Ansvariga för detta har 
varit Isa Kilsbo och Marianne Ljunggren. 
 
Tjejträffarna på stadsarkivet har varit sju under året och deltagarna har givit varandra tips och förslag 
för att komma vidare i sin forskning. Ansvarig har varit Marianne Ljunggren. 
 
Två studiebesök anordnades under våren på Svenska Porträttarkivet. Ansvarig var Ginger Widinghoff. 
Ett tredje studiebesök planerades till april på Heraldiken, Riksarkivet, men blev inställt p.g.a. sjukdom. 
 
Medarbetargruppen under ledning av Isa Kilsbo och Marianne Ljunggren har under 2009 varit verksam 
i samband med SSGFs årsmöte och Släktforskningens dag på stadsarkivet med upplysningar, forskar-
hjälp, försäljning och servering. Medarbetargruppen deltog även vid Jämtlandsträffen. 
 
Även 2009 års forskarkvällar i Arninge har lockat många av våra medlemmar och plats finns för ännu 
fler. Under kvällarna i Arninge får man hjälp av erfarna forskare med läshjälp och med tips om hur man 
kan komma vidare och tillgång till mikrokort från hela landet. Årets 16 träffar har samlat i genomsnitt 
23 deltagare. 
 
Under slutet av 2009 inleddes en handskriftskurs under ledning av Ulf Berggren. Ett tiotal medlemmar 
samlades vid två tillfällen för att lära sig läsa gammal stil, för att fortsätta 2010. 
 
Sammanlagt tre förortsgrupper har verkat under året, Tyresö, Västerort och Solna. Lidingögruppen har 
varit vilande. 
 
Som tack för allt arbete som läggs ned för föreningen anordnades ett studiebesök på Långholmens 
fängelsemuseum med efterföljande måltid. 18 personer fick på detta sätt ett litet men välment tack för 
sina insatser under året. 
 
SSGFs programverksamhet med aktiviteter har sammanlagt haft 1 147 deltagare, se bilaga 1. Våra 
förortsgrupper har sammanlagt haft 22 aktiviteter med totalt 442 deltagare, se bilaga 2. 
 
Publiceringsverksamhet 
AnRopet med Chris Henning som redaktör, har utkommit med fem nummer under året. AnRopet är vår 
främsta kanal att nå medlemmar både inom och utanför Stockholm. 
 
SSGFs Nyhetsbrev har skickats ut per e-post vid 10 tillfällen. Redaktör för Nyhetsbrevet har varit 
Kerstin Almroth. Antal prenumeranter är ca 390. 
 
Kerstin Almroth har fram till årsmötet 2009 ansvarat för SSGFs hemsida Stockholmsrötter, då den 
övertogs av Tord och Hana Påhlman. Kerstin har också ansvarat för annonsering av SSGFs aktiviteter i 
Rötters kalendarium. 
 
Projektet med att ta fram en broschyr om Carl Milles avslutades under våren av Magnus Bäckmark och 
Marianne Ljunggren och broschyren publicerades lagom till Släktforskardagarna. 
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Föreningen anordnade både under våren och hösten en mycket uppskattad helgkurs i behandling av 
digitala bilder under ledning av Lisbeth Dahlin. Från föreningen deltog som organisatörer Isa Kilsbo, 
Marianne Ljunggren och Marianne Thenór. Ytterligare kurser planeras till hösten 2010. 
 
Den 9 maj ordnades en medeltidsträff där Kaj Janzon från Riksantikvarieämbetet berättade om medel-
tidsforskningens metoder och åskådliggjorde förutsättningarna med flera exempel. 
 
Jämtlandsträff den 3 oktober: 19 personer med forskarintresse i Jämtland fick höra Carl Szabad berätta 
om forskning kring släkten Tideman som han gjort tillsammans med bl.a. Isa Kilsbo. Många anbyten 
gjordes också. Lättare förtäring erbjöds till självkostnadspris. 
 
Registrering av dödböcker från Stockholms ”udda” församlingar - såsom icke-territoriella och/eller 
upphörda dito - fortlöper med Ginger Widinghoff och Hans Löbel som registrerare. Föreningens 
ansvarige för registreringsverksamheten har varit Tord Påhlman. 
 
Till den dvd ”Finländare i Stockholm” som Stockholms stadsarkiv utgav hösten 2009 med anledning av 
200-årsminnet av rikssprängningen har SSGF-medlemmar bidragit. Hans Löbel har registrerat Finska 
församlingens ministerialböcker, Chris Henning har bidragit med ankommande finländare till Stock-
holm under 1760-talet och Carl Szabad har varit anställd som redaktör och även gjort visst 
registreringsarbete. 
 
Övrig verksamhet 
Flera av föreningens medlemmar har varit delaktiga i Sveriges Släktforskarförbunds projekt ”Namn åt 
de döda”. 
Gruppen Bakåtsträvarna under ledning av Åke Karlsson har träffats ett flertal gånger under året. 
Föreningens idégrupp, bestående av Jan Appelquist, Carl Szabad, Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell, 
har haft ett flertal möten under året. 
Traditionell närvaro vid Världens längsta bokbord längs Drottninggatan har genomförts den 16 augusti 
med Chris Henning som ansvarig. 
Stadsbiblioteket i Stockholm har inlett ett närmare samarbete med föreningen. Den 25 april anordnades 
där en dag om släktforskning och stockholmshistoria. Marianne Ljunggren berättade om hur man med 
hjälp av cd-skivor kommer vidare. Marianne Thenór, Chris Henning och Lena A. Löfström gav hjälp 
vid bibliotekets datorer. I november berättade Marianne Ljunggren vid två tillfällen på stadsbiblioteket 
för ca 40-talet deltagare hur man kan börja sin släktforskning. Uppföljning planeras under 2010. 
Under sommaren deltog Marianne Ljunggren i hembygdsdagar i Föllinge tillsammans med en 
föreningsmedlem June Ekelin med släktforskningsupplysningar. 
Vid en regional träff i Nyköping arrangerad av Sveriges Släktforskarförbund den 18 april 
representerades SSGF av Tord Påhlman och Chris Henning. 
Vid den Sörmländska släktforskarmässen den 27 oktober i Munktellmuseet i Eskilstuna representerades 
SSGF av Tord Påhlman, Chris Henning, Dorothy Glantz och Marianne Thenór. 
Vid den årliga temadagen i oktober hos Sollentuna släktforskare representerades SSGF av Chris 
Henning och Dorothy Glantz. 
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Bokslut för 
StorStockholms Genealogiska Förening 2009 

 
Resultaträkning 
 
INTÄKTER (tkr) Budget 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 
 
Medlemsavgifter 210 171,8 196,1 
Familjemedlemmar 6 5,5 5,8 
Frivilliga avgifter 4 3,4 4,2 
Böcker och cd 60 24,1 68,1 
Kurser 15 7,0 0,0 
Resor 20 0,0 0,0 
Mötesverksamhet 20 16,4 19,7 
Diverse intäkter  1,3 6,2 
Räntor    10      1,6    12,5 
Summa  345  231,1  312,6 
 
 
KOSTNADER (tkr) Budget 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 
 
Anropet 130 106,5 109,2 
Småskrifter 10 0,0 0,0 
Böcker och cd 40 9,3 25,3 
Kurser 15 2,7 0,9 
Resor 20 0,0 1,9 
Övriga omkostnader 30 18,9 27,9 
Mötesverksamhet 30 30,4 34,9 
Omkostnader för riksstämman 30 29,8 60,9 
Organisationsavgift för riksförbundet 15 20,9 16,6 
Lokalhyra 20 15,3 15,5 
Avskrivning av inventarier  3,9 3,9 
Jubileumsstipendium  0,0 25,0 
Årets resultat      5    - 6,6    - 9,4 
Summa  345  231,1  312,6 
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Balansräkning 
 
TILLGÅNGAR (tkr) Not 2009-12-31 2008-12-31 
 
PlusGiro och bank  376,4 416,7 
Inventarier  3,9 7,9 
Värdepapper 1) 28,7 28,7 
Fordringar  0,0 16,3 
Förutbetalda kostnader       2,5      4,5 
Summa tillgångar   411,5  474,1 
 
SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr) 2009-12-31 2008-12-31 
 
Diverse skulder 2) 103,2 159,2 
Eget kapital vid årets början  274,9 284,3 
Avsatta reserver 3) 40,0 40,0 
Årets resultat     - 6,6    - 9,4 
Summa skulder och eget kapital   411,5  474,1 
 
 
Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser finns. 
 
Noter 
 
Not 1) Värdepapper 
Aktier  Antal Bokfört värde Marknadsvärde 
Genline AB 2 666 12 700 kr 4 745 kr 
ArkivDigital AB 5 000 16 000 kr 16 000 kr 
 
Not 2) Skulder, varav 
Förskottsbetalda medlemsavgifter   81 100 kr 
 
Not 3) Avsatta reserver 
Syfte    Belopp 
Småskrifter    40 000 kr 
Summa avsatta reserver   40 000 kr 
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Slutord 
 
SSGF fyllde under 2008 25 år. För att uppmärksamma detta beslutade styrelsen att dela ut 
25 000 kr som stipendium till en eller flera personer. Nomineringstiden gick ut den sista 
december jubileumsåret 2008. Vid årsmötet 2009 delades jubileumsstipendiet ut till Dagmar 
Thullberg, Barbro Lind-Fehmers samt Maud Svensson. Dagmar Thullberg och Barbro Lind-
Fehmers fick 10 000 kr var för sina mångåriga insatser vid Stockholms stadsarkiv till nytta och 
glädje för alla, inte bara medlemmar i SSGF, som forskar i Stockholm. Maud Svensson erhöll 
5 000 kr för sina fleråriga insatser på Anbytarforum där hon flitigt svarat på frågor om 
forskning i Stockholm. 
 
SSGF har under året bedrivit sin traditionella verksamhet med fortsatt gott samarbete med 
Stockholms stadsarkiv. Någon ny cd-produkt har inte släppts under året, men de tidigare har 
inbringat drygt 10 000 kr, vilket innebär ett bra tillskott till verksamheten. Styrelsen vill tacka 
samtliga aktiva medarbetare, utan vars insatser i föreningens olika arrangemang inte hade varit 
genomförbara. Alla aktiva i olika sammanhang, olika funktioner och olika roller, har betytt – 
och betyder mycket – för föreningen. För föreningens fortlevnad behövs dock en bättre tillväxt 
av aktiva. 
 
En översyn av stadgarna har genomförts under 2008 och 2009. Ett förslag till revidering, som i 
huvudsak innebär en modernisering och anpassning till den verklighet som vi finns i, antogs 
första gången vid årsmötet 2009. För att de nya stadgarna skall bli gällande fordras ytterligare 
ett beslut, vilket är planerat till årsmötet 2010. 
 
Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår att årets underskott 6 601:68 dras från föregående års balanserade vinstmedel 
274 902:93 där summan 268 301:25 balanseras i ny räkning. 
 
Stockholm i mars 2010 
 
 
 
Tord Påhlman Marianne Thenór Carl Szabad 
ordförande sekreterare kassör 
 
 
 
Jan Appelquist Mats Ahlgren Ulf Berggren 
vice ordförande ledamot ledamot 
 
 
 
Dorothy Glantz Chris Henning Marianne Ljunggren Ginger Widinghoff 
ledamot ledamot ledamot ledamot 
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 Bilaga 1 
 
Arrangemang under verksamhetsåret 2009 
 

 
Allmänna träffar 
  7 februari  Temadag Östergötland 16 
21 mars  Årsmöte 47 
21 mars  Släktforskningens Dag 217 
  9 maj  Temadag Medeltiden 8 
28 maj  Introduktionsträff 27 
  3 september Höstupptakt 18 
  3 oktober  Jämtlandsträff 19 
Totalt 7 Allmänna träffar 352 
 
Tematräffar 
  5 februari  Stockholms tänkeböcker 12 
26 mars  Anbytarkväll Gotland 16 
  2 april  Mord i Stockholm 18 
22 oktober  Oäkta barn 31 
29 oktober  Ordna ditt släktarkiv 62 
12 november Finland 14 
26 november Emigration 30 
Totalt 7 Tematräffar 183 
 
Tjejträffar 
15 januari  Tjejträff 18 
12 februari  Tjejträff 15 
12 mars  Tjejträff 9 
23 april  Tjejträff 15 
17 september Tjejträff 9 
  8 oktober  Tjejträff 7 
  3 december Tjejträff 11 
Totalt 7 Tjejträffar 84 
 
Studiebesök 
24 februari  Svenska Porträttarkivet 14 
  3 mars  Svenska Porträttarkivet 19 
Totalt 2 Studiebesök 33 
 
 

Dagträffar 
  4 februari  Dagträff 9 
  4 mars  Dagträff 9 
  1 april  Dagträff 10 
  6 maj  Dagträff 14 
  8 oktober  Dagträff 7 
  4 november Dagträff 12 
  2 december Dagträff 8 
Totalt 7 Dagträffar 69 
 
Forskarkvällar i Arninge 
21 januari  Forskarkväll 17 
4 februari  Forskarkväll 25 
18 februari  Forskarkväll 28 
  4 mars  Forskarkväll 23 
18 mars  Forskarkväll 29 
  1 april  Forskarkväll 34 
15 april  Forskarkväll 22 
29 april  Forskarkväll 18 
  6 maj  Forskarkväll 18 
  9 september Forskarkväll 14 
23 september Forskarkväll 20 
  7 oktober  Forskarkväll 20 
21 oktober  Forskarkväll 20 
  4 november Forskarkväll 36 
18 november Forskarkväll 24 
  2 december Forskarkväll 21 
Totalt 16 Forskarkvällar 369 
 
Kurser 
7-8 mars  Digitala bilder 14 
19-20 september Digitala bilder 13 
19 november Handskriftskurs 10 
10 december Handskriftskurs 10 
17 december Handskriftskurs 10 
Totalt 5 Kurser 57 

 
 
Totalt 51 aktiviteter med sammanlagt 1 147 besökare. 
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 Bilaga 2 
 
Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret 2009 
 
Västerortsgruppen 
28 januari  Moster Mimmi och drottning Sofia 23 
25 februari  Amerikakväll 16 
25 mars  Nordiska museets arkiv 20 
22 april  Hur ordna sitt släktarkiv och presentera sin forskning 29 
  9 september  Norra begravningsplatsen 15 
22 oktober  Visning av faktarummet på Stockholms stadsmuseum 17 
18 november  Egen forskning 16 
Totalt 7 Västerortsgruppen 136 
 
Lidingögruppen 
Ingen verksamhet 
 
Solnagruppen 
20 januari  Studiebesök på GF 16 
17 februari  Svenskt namnskick i gångna tider 21 
10 mars  Holger, internet och skivor 21 
21 april  Sägner och historia 14 
15 september  Valloner 22 
20 oktober  Arkiveringsguide för släktforskare 16 
17 november  Rundabordssamtal 17 
Totalt 7 Solnagruppen 127 
 
Tyresögruppen 
26 januari  Ringar på vattnet 24 
16 februari  Myntets historia 15 
16 mars  Var vi forskar 16 
27 april  Forskning kring Östersjön 11 
11 maj  Bebyggelsen på Gålö 19 
28 september  Forskning med hjälp av cd-skivor 28 
26 oktober  Oäkta barn 34 
30 november  Fångvård, fängelser och straff 32 
Totalt 8 Tyresögruppen 179 
 
Totalt 22 aktiviteter med sammanlagt 442 besökare. 
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StorStockholms Genealogiska Förening         Medlem i Sveriges Släktforskarförbund 
Adress E-post Plusgiro Hemsida Organisationsnummer 
Anderstorpsvägen 16 info@ssgf.org 35 82 69-9 www.ssgf.org 802011-4784 
171 54 Solna    Telefon 08-646 84 10 
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