Verksamhetsberattelse for StorStockholms Genealogiska
Forening 2019
Styrelsen for StorStockholms Genealogiska Forening avger harmed foljande arsredovisning.
Foreningen ar medlem i Sveriges Slaktforskarforbund.
Styrelsen har under perioden (varen 2019 till hosten 2020) haft foljande sammansattning:
Namn
Funktion
Mandatperiod
Ulf Berggren
Ordforande, kontaktperson Stockholms stadsarkiv,
redaktor och ansvarig utgivare for AnRopet
Sture Junér
Vice ordforande, programverksamhet, kalendariet
Birgitta Hast
Sekreterare
Per Schultz
Kassor
Camilla Wetzel
Redaktor Nyhetsbrevet, medlemsfragor
Xerces Persson
Forskarkvallar
Chris Henning
(fran 30/11 2019)
Kontaktperson Stockholms stadsbibliotek

2019-2021
2019-2021
2019-2020
2019-2021
2019-2021
2019-2020
2019-2020

Foreningen har haft tolv protokollforda styrelsemoten samt ett arsmote och ett extra arsmote om
stadgerevision och fyllnadsval.
Ordinarie revisorer har sedan 30/11 varit Christer Grunder och Hans Callersjo. Revisorssuppleant
har varit Karin Johansson (fran 30/11).
Arsmotet i mars 2019 valde till valberedning Margareta Bergstrom.
Forortsgrupper
Foreningen har forortsgrupper som bedriver en sjalvstandig motesverksamhet. Syftet ar att oka
motesverksamheten utanfor Stockholms innerstad.
Foljande forortsgrupper har under 2019 funnits inom foreningen:
Tyreso-Haninge-Älta
Ansvarig: Marianne Stromberg
Vasterort (nedlagt under varen)
Ansvariga: Eva Lofman och Ulla Bjorklund
Antal medlemmar de senaste fem aren
Den flerariga nedatgaende trenden i antalet medlemmar har vants. Vi har fatt 127 nya medlemmar.
Nettookningen jamfort med foregaende ar ar 28 medlemmar.
Medlemmar
Familjemedlemmar
Totalt

2015 2016 2017 2018 2019
1262 1190 1143 1106 1132*
68
62
62
64
66
1330 1252 1205 1170 1198

*Varav 2 hedersmedlemmar.
Medlemsavgiften har varit oforandrad: 140 kr per person och 70 kr per familjemedlem.
Representation
Slaktforskarforbundets Riksstamma agde rum i Boras den 23 augusti. SSGF representerades av Ulf
Berggren, Camilla Wetzel och Xerces Persson.
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Foreningens utatriktade aktiviteter
SSGF deltog pa Slaktforskarkryssningen den 7–8 april, arrangerad av tidningen Slakthistoria. Chris
Henning representerade foreningen vid bokbordet.
SSGF deltog i Seniordagen 7 maj i Kungstradgarden. Chris Henning, Sture Junér, Xerces Persson
och Ulf Berggren skotte bokbordet. Den senare holl dessutom ett foredrag om slaktforskning fran
scenen.
Vid Sundbybergs marknad 23 maj deltog Ulf Berggren, Sture Junér och Xerces Persson vid
bokbordet.
Vid Taby Seniordag 1/10 deltog SSGF med Ulf Berggren, Sture Junér och Camilla Wetzel vid
bokbordet.
Motesverksamhet
Motesverksamheten har aven under detta ar varit omfattande. Motesverksamheten nar framst
medlemmar i Stockholmsomradet. Motena har hallits i forbundets lokaler i Huvudsta, hos vara
samarbetspartners Stockholms Stadsarkiv, Sundbybergs bibliotek Signalfabriken, samt i Vallingby,
Tyreso och pa Jakobsbergs bibliotek.
Speciella temadagar har till och med mars hallits i Huvudsta med varierande innehall, delvis i
samarbete med andra foreningar med lokal dar.
Traditionella frage- och diskussionstraffar pa Stockholms Stadsarkiv under ledning av Chris
Henning har hallits dagtid forsta torsdagen i varje manad under varen och hosten. Sedan ar 2012 har
SSGF dessutom medarbetare tillgangliga for hjalp till stadsarkivets besokare varje torsdag
eftermiddag, en service som uppskattas av saval stadsarkivet som dess besokare.
Andra evenemang dar SSGF medverkat pa stadsarkivet med forskarhjalp vid datorerna och delvis
med eget bokbord ar: Slaktforskningens Dag, 19 januari 2019, med tema ”Fotografiet och
slaktforskning” dar SSGF medverkade med foredrag om bygdefotografer av Bjorn Axel Johnsson
och Kulturnatt Stockholm, 27 april
Arkivens Dag 10/11 samarbetade vi i ar med Stockholms Stadsmuseum.
Vi erbjod slaktforskarhjalp och hade stort bokbord. Tva programpunkter arrangerades, dels Karin
Borgkvist Ljung som berattade om Nynas Arkiv och dels Anna Brodow Inzaina som berattade om
Johan Savenbom och hans tavlor som illustrerar Stockholm pa 1700-talet.
Forskarkvallarna i Huvudsta varannan vecka under januari - mars har varit en framgang med som
mest 17 deltagare.
Vi har etablerat ett nytt strategiskt samarbete med Sundbybergs Bibliotek Signalfabriken.
Dit overgick forskarhjalpen, dar vi efter ett par traffar pa varen har haft forskardagar varannan
sondag och forskarkvallar en tisdag i manaden under hosten.
De har ocksa varit lyckade, med som mest 14 deltagare. Vi har ocksa kunnat samarbeta om flera
valbesokta foredrag. Stella Fare som berattade om Brunkeberg och torget som forsvann (75
deltagare) och det mest valbesokta foredraget Ryssharjningarna 1719 med Lars Ericson Wolke den
16/11 med 127 deltagare.
Under hosten har vi aven haft nagra liknande forskarkvallar pa Dieselverkstadens Bibliotek i Nacka,
och en forskardag pa Ekebyhovs slott i Ekero.
Forskning har bedrivits tillsammans pa natet med egna medhavda barbara datorer. Erfarna
forskare har erbjudit lashjalp och tips om hur man kan komma vidare. Ansvariga for
forskartraffarna har varit Sture Junér och Ulf Berggren.
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Studiebesok/visningar
Foljande studiebesok och visningar har genomforts:
Riksarkivet 2/4
Historisk vandring i Tantolunden med Stella Fare 26/5
Stadsarkivet Liljeholmskajen VIP-visning 5/9
Musik- och teaterbibliotekets arkiv 2/10
Visning och Introduktion av Family Searchs Forskningscenter 10/10
Alla har varit sa gott som fulltecknade.
Kurser
Under saval var som host har Ulf Berggren hallit kurser i handskriftslasning, en grundkurs under
varen och bade en grund- och en fortsattningskurs pa hosten. En kurs i Stockholmsforskning har
ocksa hallits under varen.
Publiceringsverksamhet
AnRopet har utkommit med tva nummer under aret. Chris Henning har varit redaktor och
ansvarig utgivare for det forsta. Ulf Berggren utsags under aret till ansvarig utgivare och ny
redaktor, fran och med det andra.
SSGF:s Nyhetsbrev har skickats ut per e-post vid nio tillfallen. Redaktor for Nyhetsbreven
nr 1–3 har varit Kerstin Trybom med medredaktor Lieselotte Jonsson, Nummer 4-5 o 9
Camilla Wetzel. Nummer 6-8 Sture Junér
Antalet prenumeranter okar standigt och ar nu cirka 1400, varav ca 1000 ar medlemmar.
Ansvarig for SSGF:s hemsida Stockholmsrotter har till och med mars varit Jorgen
Johansson, fran och med april Sture Junér med bistand av Ulf Berggren.
Ansvarig for SSGF:s Facebook-grupp har varit Ulf Berggren.
Ovrig verksamhet
Pensionarsforeningen Rio-traffen pa Gardet skickade en inbjudan for att fa en introduktion i
slaktforskning. Jorgen Johansson har varit dar i borjan av aret och berattat om och hjalpt deras
medlemmar i att slaktforska.
Chris Henning har vid nagra tillfallen pa varen och hosten hallit introduktioner i slaktforskning for
allmanheten pa Stockholms stadsbibliotek.
Det projekt som sattes igang 2017 med registrering av kyrkbocker i Stockholms forsamlingar har
fortsatts med intensivt arbete av de deltagande.
Vi har ordnat bibliotekstraffar i vara naromraden utanfor Stockholm for att vara till hjalp for vara
medlemmar dar med olika slaktforskningsfragor och forhoppningsvis fa nya intresserade
medlemmar. Ansvarig for verksamheten har varit Ulf Berggren.
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Bokslut for StorStockholms Genealogiska Forening 2019
Resultatrakning
INTÄKTER

(tkr)

Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019

Medlemmars årsavgifter
Bidrag
Böcker, DVD och USB
Differens i försäljningsintäkter, not 1
Portointäkter
Medlemsverksamhet
Årsmöten, Öppet hus
Förtäring vid evenemang
Kurser
Resor
Erhållet bidrag t riksstämman
Kapitalavkastning
Summa intäkter
KOSTNADER (tkr)
Böcker, DVD och USB
Anropet (tryckning + distribution), not 2
Övrig tryckning(kopiering, datautskrift)
Kontorsomkostnader
Styrelsekostnader
Medlemsverksamhet
Årsmöten inkl förberedelser
Kurskostnader
Övriga arrangemang
Kostnad släktforskardagar + stämma, not 3
Organisationsavgift till riksförbundet
Marknadsföring, externa arrangemang
Hyra av kontor & förråd
Datakommunikation, abonnemang, licenser etc
Invest. i dator- o kommunikat.utrust. not 4
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

160
1,6
88
0
0,1
1,4
0,5
4,4
11
0
2,3
4,2
273
-

66
91
2,7
17
4,7
26
3,6
6,1
5,4
25
14
0
- 16
0
0
- 3,1
-281
- 8,1

160
0
20
0
0
3
0
0
16
0
0
2
201

151
3,3
70
15
0
1,9
1,3
1,4
13
0,8
2,1
2,7
263

- 10
- 90
0
- 11
- 4
- 20
0
- 7
0
- 25
- 20
0
- 16
0
0
0
-203
- 2

- 68
- 43
- 3,7
- 4,5
- 2,8
- 12
- 14
- 8,6
- 4,1
- 7,3
- 19
- 22
- 13
- 9,4
- 18
- 1,5
-251
12

Balansrakning
TILLGANGAR (tkr)
Plusgiro + bankkonto
Förutbetalda kostnader + Övriga fordringar
Differens i försäljningsintäkt, not 1
Böcker, DVD och USB i lager, not 1
Värdepapper
Summa tillgångar

2018-12-31
327
4,0
0
16
16
363

2019-12-31
313
8,0
15
16
16
368

SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr)
Medlemmars årsavgifter i förskott
- 81
- 69
Skulder + Övrig reservering
0
- 4,6
Eget kapital
-290
-282
Årets resultat
- 8,1
12
Not 1. Det är oförenliga uppgifter i pg-kontot resp. i lagerinventeringar
Not 2. Utgavs med 4 nr år 2018, 2 nr år 2019.
Not 3. Bara år 2018 hade SSGF en egen monter vid släktforskardagarna.
Not 4. Tre st laptopdatorer mm.
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Slutord
En stor forandring under aret var att SSGF blev av med sin lokal, eftersom hyresvarden Sveriges
Slaktforskarforbund flyttade utan att i de nya lokalerna ha plats for alla foreningar som tidigare hyrt
av dem.
Det har varit svart att hitta en ny lokal till rimligt pris. Istallet hyr SSGF tillsvidare ett forrad dar
saval foreningens historik som bocker och mobler forvaras. Samtidigt har vi overgatt till att vara ute
mer pa olika stallen i lanet istallet for att ha en fast lokal med anknytning till konferensrum eller
liknande for aktiviteter.
SSGF har under aret kraftigt okat forsaljningen av bocker, skivor, usb-minnen samt egna
smaskrifter.
Under aret har besparingar skett genom att inte delta med monter vid de arliga Slaktforskardagarna
samt att ge ut farre men fylligare nummer av medlemstidningen AnRopet. Istallet har resurser lagts
pa investeringar i datorer, dataprogram med mera for att kunna tillhandahalla en bra service vid vara
forskar- och bibliotekstraffar. Foreningen har under aret kopt tre barbara datorer. Darutover har
Bokladan kopt och overlatit till foreningen en barbar dator av samma slag och ”Polisunderrattelser
1878-1947 (16 CD)”.
Styrelsen vill tacka samtliga aktiva medarbetare, utan vars insatser foreningens olika arrangemang
inte hade varit genomforbara. Alla aktiva i olika sammanhang, olika funktioner och olika roller, har
betytt - och betyder - mycket for foreningen.
Styrelsens forslag till stadgeandringar godkandes med vissa tillagg och andringar forsta gangen pa
ett extra arsmote den 30 november.
Styrelsens forslag
Styrelsen foreslar att arets overskott overfors i ny rakning.

Ulf Berggren
ordforande

Sture Junér
vice ordforande

Per Schultz
kassor

Birgitta Hast
sekreterare

Camilla Wetzel
ledamot

Xerces Persson
ledamot

Chris Henning
ledamot
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