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Verksamhetsberättelse för 

StorStockholms Genealogiska Förening 2018 

 

Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening avger härmed följande årsredovisning. 

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.  

 

Styrelsen har under perioden (årsmöte till årsmöte) haft följande sammansättning: 

 

Namn  Funktion    Mandatperiod 

Leif Mårtensson Ordförande    2018-2019 

  (avgått 29 oktober 2018) 

Ulf Berggren Vice ordförande, kurs- och programverksamhet. 2018-2020 

Helena Nordbäck Sekreterare, programverksamhet  2018-2020 

Stefan Gottfridsson Vice sekreterare, sammank. programverksamhet 2017-2019 

Jörgen Johansson Kassör, medlemsfrågor, web-ansvarig  2017-2019 

Chris Henning Redaktör och ansvarig utgivare för AnRopet, 

             kontaktperson Stockholms stadsarkiv  2018-2020 

Kerstin Trybom  Redaktör Nyhetsbrevet, kalendariet  2018-2020 

Lieselotte Jonsson Medredaktör Nyhetsbrevet, programverksamhet, 2017-2019  

  ansvarig planeringskalendern och administration   

  

Föreningen har haft åtta protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte och ett extra årsmöte om 

stadgerevision. 

 

Ordinarie revisorer har varit Britt Frantzén och Göran Sandberg. Revisorssuppleanter har varit Jan 

Appelquist och Leif Gidlöf. 

 

Årsmötet i mars omvalde Eva Löfman och Kristina Wennerlund Eriksson till valberedningen samt 

nyvalde Margareta Gadefelt och Lennart Altin, med Kristina Wennerlund Eriksson som 

sammankallande. (Lennart Altin avgick under året.) 

 

 

Förortsgrupper  
Föreningen har förortsgrupper som bedriver en självständig mötesverksamhet. Syftet är att öka 

mötesverksamheten utanför Stockholms innerstad.  

 

Följande förortsgrupper har under 2018 funnits inom föreningen: 

Tyresö-Haninge-Älta Ansvarig:   Marianne Strömberg 

Västerort  Ansvariga: Eva Löfman och Ulla Björklund 

 

Antal medlemmar de senaste fem åren  
Medlemsantalet har minskat med 35 personer jämfört med år 2017.  

 

  2014 2015 2016  2017 2018 

Medlemmar 1258 1262 1190 1143 1106 

Familjemedlemmar     78     68      62     62     64  

Totalt  1336 1 330 1252 1205 1170 

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad: 140 kr per person och 70 kr per familjemedlem. 

 



 

   

 

 

Representation vid förbundsarrangemang 

Vid samrådskonferensen i Uppsala den 3–4 mars 2018 deltog Chris Henning, Ulf Berggren och  

Jörgen Johansson. 

 

Riksstämman ägde rum i Utvandrarnas hus i Växjö den 31 augusti. SSGF representerades av  

Jörgen Johansson, Ulf Berggren och Leif Mårtensson. 

 

Släktforskardagarna 2018 hölls i Växjö 1–2 september och hade tema ”Migration”.  

SSGF hade en monter där föreningen presenterade sig och sitt material. 

  

Föreningens aktiviteter 
SSGF har under 2018 fortsatt sin verksamhet i de två huvudinriktningarna: mötesverksamhet  

och publiceringsverksamhet. 

 

Gruppen för föreningens programverksamhet har letts av Stefan Gottfridsson som samman- 

kallande och Lieselotte Jonsson som ansvarig för planeringskalendern. Övriga medverkande  

har varit Ulf Berggren, Chris Henning och Helena Nordbäck. Representanter från västerorts- 

gruppen har också deltagit. 

 

Mötesverksamhet 
Mötesverksamheten har även under detta år varit omfattande. Mötesverksamheten når främst  

medlemmar i Stockholms-området och handlar om släktforskning såväl i Stockholm som i  

övriga landet. Mötena har hållits i förbundets lokaler i Huvudsta och på Stadsarkivet, samt i  

Vällingby resp. Tyresö. 

 

Föreläsare har varit SSGF-medarbetare och styrelseledamöter, personal från Stockholms stads- 

arkiv, representant för Arkiv Digital, samt etablerade föredragshållare inom olika områden med  

anknytning till släktforskning.  

Det mest välbesökta föredraget var det om DNA-forskning med Peter Sjölund den 22 april 

med 53 deltagare. 
 

Speciella temadagar har hållits i Huvudsta med varierande innehåll. Föreläsare har även här  

varit SSGF-medarbetare och styrelseledamöter samt etablerade föredragshållare. 

 

Samarbetet med Stockholms stadsarkiv har som vanligt varit gott. Traditionella fråge- och 

diskussionsträffar, under ledning av Chris Henning, har hållits dagtid första torsdagen i varje  

månad under våren och hösten på stadsarkivet. Sedan år 2012 har SSGF dessutom medarbetare  

tillgängliga för hjälp till stadsarkivets besökare varje torsdag eftermiddag och kväll, då stads- 

arkivet har kvällsöppet, en service som uppskattas av såväl stadsarkivet som dess besökare. 

 

Andra evenemang där SSGF medverkat på stadsarkivet med forskarhjälp vid datorerna och de 

flesta gångerna med eget bokbord är: 

- Släktforskningens Dag, 20 januari 

- Kulturnatt Stockholm, 21 april  

- Arkivens Dag, 10 november, med tema ”Fest och glädje”.  Lieselotte Jonsson och  

Chris Henning höll föredrag om äktenskapets villkor förr med rubriken ”I nöd och lust”. 

 

Forskarkvällarna i Huvudsta varannan vecka har varit en framgång med som mest 16 deltagare.  

Forskning har bedrivits tillsammans på nätet med egna medhavda bärbara datorer. Erfarna  

forskare har erbjudit läshjälp och tips om hur man kan komma vidare. Ansvarig för forskar- 

träffarna har varit Ulf Berggren. 



 

 

 

 

 

 

Studiebesök  
Följande studiebesök har gjorts: 

- Historiska muséet, 21 februari 

- Armémuseets arkiv och bibliotek, 10 april 

- Landstingsarkivet, 24 april, (anordnat av västerortsgruppen) 

- Sjöhistoriska muséet, 8 maj 

- Adolf Fredriks kyrkogård, vandring, 16 maj 

- Postmuseet, 24 oktober 

 

De flesta studiebesök har varit näst intill fulltecknade. 

 

Kurser  

Under såväl vår som höst har Ulf Berggren hållit kurser i handskriftsläsning, en grundkurs  

under våren och en fortsättningskurs på hösten. En kurs i Stockholmsforskning har också  

hållits under våren.  

 

Publiceringsverksamhet 
AnRopet har utkommit med fyra nummer under året. Chris Henning har varit redaktör och  

ansvarig utgivare för tre av dem. Ett specialnummer har getts ut med Ulf Berggren som redaktör. 

AnRopet är vår främsta kanal att nå medlemmar både inom och utanför Stockholm. 

 

Ingen ny skrift har utgivits av SSGF under året, men förra årets småskrift ”Min ana kommer  

från Stockholm” som kom i en ny uppdaterad version har haft stor åtgång. 

 

SSGF:s Nyhetsbrev har skickats ut per e-post vid elva tillfällen. Redaktör för Nyhetsbreven  

nr 1–3 har varit Carolina Wahlström Hofgren. Redaktör för Nyhetsbreven nr 4–11 har varit  

Kerstin Trybom med medredaktör Lieselotte Jonsson. Antalet prenumeranter ökar ständigt och  

är nu över 1100, varav drygt 800 är medlemmar. 

 

Ansvarig för SSGF:s hemsida Stockholmsrötter har varit Jörgen Johansson. En grupp har  

bildats under året för att ta fram en ny hemsida. 

 

Ansvarig för SSGF:s Facebook-grupp har varit Ulf Berggren. 

 

Övrig verksamhet 
*Chris Henning har vid några tillfällen på våren och hösten hållit introduktioner i släktforskning  

för allmänheten på Stockholms stadsbibliotek och Ulf Berggren har hållit en liknande introduktion  

på SeniorNet Kungsholmen. 

*Det projekt som sattes igång 2017 med registrering av kyrkböcker i Stockholms församlingar  

har fortsatts med intensivt arbete av de deltagande. 

*SSGF deltog på Släktforskarkryssningen den 22–23 april, arrangerad av tidningen Släkthistoria.  

Helena Nordbäck representerade föreningen vid bokbordet. 

*SSGF hyrde ett bord vid arrangemanget Bokbordet Stockholm 19 aug. Flera styrelseledamöter  

tjänstgjorde vid bordet som var välbesökt av både allmänhet och våra medlemmar.  

*Vi har ordnat biblioteksträffar i våra närområden utanför Stockholm för att vara till hjälp för våra 

medlemmar där med olika släktforskningsfrågor och förhoppningsvis få nya intresserade medlemmar. 

Ansvarig för verksamheten har varit Ulf Berggren. 

 



 

   

Bokslut för StorStockholms Genealogiska Förening 2018 

Resultaträkning 
INTÄKTER (tkr)                        Budget 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 

Medlemsavgifter                                      180 151,0 153,9 

Familjemedlemmar                                      5 4,5 4,2 

Frivilliga avgifter                                         0 5,7 0,9 

Böcker och CD                                           10 88,6 77,0 

Kurser                                                         10 10,8 15,6 

Mötesverksamhet                                        10 6,3 2,9 

Resebidrag förbundsstämman                      0 2,3 1,9 

Kapitalavkastning                                         1 4,2 2,4 

Summa intäkter                                         216 273,4 258,8 

 

KOSTNADER (tkr) 

AnRopet                                                       100 90,6 89,1 

Böcker och CD                                              10 68,8 63 

Kurser                                                            10 6,1 6,8 

Övriga omkostnader                                      15 22,0 10,6 

Mötesverksamhet                                           20 35,0 17,7 

Omkostnader för riksstämman                       30 25,0 40,1 

Organisationsavgift för riksförbundet            16 14,5 15,0 

Lokalhyra                                                       17 16,1 17,0 

Övriga kostnader                                              0 3,1 0 

Summa kostnader                                         218 281,4 259,3 

Årets resultat                                                   -2 -8,1      -0,5 

 

Balansräkning 
TILLGÅNGAR (tkr)                              Not 2018-12-31 2017-12-31 

 

Plusgiro och bank 327,3 338,2 

Inventarier 0,0 0,0 

Värdepapper                                               1) 16,0 16,0 

Övriga fordringar och lagersaldo 19,6 12,6 

Summa tillgångar 362,9 366,8 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr) 

 

Diverse skulder                                             2) 80,6 76,4 

Eget kapital vid årets början 290,4 291,0 

Årets resultat -8,1 -0,5 

Summa skulder och eget kapital 362,9 366,8 

 

Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser finns. 

 

Noter 

Not 1)  Värdepapper 

6.000 aktier i Arkiv Digital ABAnskaffningsvärde 16.000 kr 

Not 2)  Skulder, 

Förskottsbetalda medlemsavgifter 80 580 kr 53 480 k 

 

 



 

 

 

Slutord 
 SSGF har under året bedrivit sin traditionella verksamhet med fortsatt gott samarbete med 

 Stockholms stadsarkiv. Vi har vid olika tillfällen med förtjänst kunnat sälja förbundets böcker,  

 Rotemannen samt egna småskrifter. Styrelsen vill tacka samtliga aktiva medarbetare, utan vars  

 insatser föreningens olika arrangemang inte hade varit genomförbara. Alla aktiva i olika samman- 

 hang, olika funktioner och olika roller, har betytt - och betyder - mycket för föreningen.  

 

 Styrelsen har under året med Leif Mårtensson som ordförande och även efter hans avgång lagt  

 ner mycket arbete med att förnya stadgarna efter en medlemsmotion på årsmötet. Styrelsens  

 förslag till stadgeändringar godkändes med vissa tillägg och ändringar första gången på ett  

 extra årsmöte den 20 december. 

 

 Vi står inför en stor osäkerhet och utmaning inför det nya verksamhetsåret. Släktforskarförbundet  

 har aviserat att de flyttar från Huvudsta där vi hyrt lokal av dem och därmed sagt upp oss som  

 hyresgäster till den 30 april. Arbetet med att hitta en ny lokal har påbörjats. 

 

 Antalet styrelseledamöter har minskat sen föregående år. För föreningens fortlevnad behöver vi  

 fler som åtar sig styrelseuppdrag och fler medarbetare.  

 

 

 Styrelsens förslag  

 

 Styrelsen föreslår att årets underskott 8 133,15 kr balanseras i ny räkning. 

 

 Stockholm i mars 2019 

 

 

 

 

 

 Ulf Berggren  Helena Nordbäck  Jörgen Johansson 

 vice ordförande  sekreterare  kassör 

 

 

 

 

 Stefan Gottfridsson  Lieselotte Jonsson  

 vice sekreterare  ledamot 

 

 

 

 

 Chris Henning  Kerstin Trybom 

 ledamot  ledamot  

 

 

 

 


