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G-gruppens verksamhetsberättelse för 2019 

 

Inledning 

Verksamhetsåret 2019 har förlöpt normalt fram till sena hösten då Yahoo meddelar att vår 

diskussionslista inte kommer att få fortsätta såsom tidigare.  

Såsom oftast har G-gruppen deltagit som utställare på Släktforskardagarna 2019 i Borås samt de tyska 

släktforskardagarna 2019 i Gotha. 

 

 

Styrelse och övriga funktioner 2019 

Ordförande    Jan-Åke Hager 

Vice ordförande    Björn Sonesson 

Sekreterare    Erik Lindholm  

Kassör    Katarina Möller 

Ledamot    Hans-Dieter Grahl 

förste ersättare    Gustaf Eichbaum 

andre ersättare    Carin Haglund 

 

Revisor    Ann-Margret Kjellander 

Revisor, ersättare   Svea-Lisa Råsäter 

Valberedning    Ulla-Brita Sjöblom Pedersson 

Hemsida, listägare och diskussionslista  Hans-Dieter Grahl 

Moderator diskussionslista, medlemsregister  Katarina Möller 

Listägare diskussionslista   Lena Mårtensson Tingstam 

Listägare diskussionslista   Erik Lindholm 

E-gruppen    Peeter Grünberg 

Moderator/admin. Genealogi över Östersjön (Facebook) Anette Henriksson 

Moderator/admin, Genealogi över Östersjön (Facebook) Björn Sonesson 
Moderator/admin, Genealogi över Östersjön (Facebook) Katarina Möller 
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G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper 

Möten 

Det ordinarie årsmötet 2019 hölls virtuellt för tredje gången under tiden 13 mars till 7 april. Av 181 

inbjudna deltog 81 medlemmar. Året innan 2018 deltog 77 medlemmar.   

Styrelsen har haft 8 möten under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har haft samtliga möten per 

Skype, ett medium som fungerat väl för styrelsens behov. Protokoll från genomförda styrelsemöten 

publiceras på föreningens medlemssidor. 

 

Diskussionslistan 

Denna slutna diskussionslistan har varit G-gruppens medlemsforum för frågor, utbyte av 

forskarkunskap och erfarenheter. Den har alltid varit välbesökt och ett livligt forum med många aktiva 

medlemmar. Sent under året 2019 har dock Yahoo med kort varsel aviserat att diskussionslistan i 

nuvarande form upphör. Därefter har listan inte fungerat som föreningen tänkt sig. 

Sparade konversationer raderades per den 14.12 2019. G-gruppen har dock med hjälp av Tomas 

Johansson i Karlskrona sparat allt material i ”rådata” form, ca 17.000 inlägg. Att återställa detta 

material i läsbart format är dock inte ännu gjort och inte så enkelt att utföra. Olika språkinställningar i 

e-postprogrammen är ett stort problem. Styrelsens avsikt är att på något sätt göra det sparade 

materialet tillgängligt för medlemmarna. 

Styrelsen avser att finna en ny plattform för diskussionslistan. I skrivande stund genomförs internt i 

styrelsen försök med en alternativ plattform.  

G-gruppens hemsida   

Hemsidan där det ges råd och anvisningar om hur man kan bedriva släktforskning i de olika 

regionerna omkring Östersjön. Där finns en stor mängd länkar till värdefulla släktforskarsidor på 

internet och är en utmärkt introduktion till forskning i områdena kring Östersjön. Hemsidan är till stor 

del en öppen sida, men som medlem har man exklusivt tillgång till ett rikhaltigt material som kan 

hjälpa forskaren på vägen.  

 

G-gruppen Facebooksida 

Facebooksidan, Genealogi Över Östersjön fungerar som en kanal för kunskap om föreningen G-

gruppen och släktforskning över Östersjön. Deltagare kan såväl medlemmar i G-gruppen såsom icke 

medlemmar vara. Vid årsskiftet var uppskattningsvis omkring 100 medlemmar på sidan. Några av 

dem är medlemmar i G-gruppen men inte alla.  

Vid svåra frågor hänvisas till G-gruppens diskussionslista och förnämliga hemsida. 

Moderatorer/administratör är Anette Henriksson, Björn Sonesson och Katarina Möller (från 2019). 
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Nyhetsbrev 

Under året har ett nyhetsbrev på tre språk skickats ut per e-posten gång i månaden utom under 

sommarmånaden. Korta notiser, tips på aktiviteter, påminnelser är de vanligaste teman. Hans-Dieter 

har varit redaktör. Webmaster tar gärna emot tips och förslag till innehåll till nyhetsbrevet. 

Die Alten und Schönen 

Gruppen Die Alten und Schönen har haft sex medlemmar som träffats sex gånger under året. 

Sedan möjligheten att vara på Anderstorpsvägen upphörde juni 2019 har möten hållits på 

olika ställen. Under senare delen av året gavs möjlighet för oss, att ta del av hur en av 

deltagarna bearbetat sina släktforskningsresultat på ett omfattande och ytterst elegant sätt till 

godo för kommande generationer. 

  

Samarbete med andra föreningar 

G-gruppen är föreningsmedlem i DAGV (Deutsche Arbeitsgemenschaft Genealogischer Verbände 

e.V.) ett takförbund för framför allt tyska genealogiska föreningar. 

G-gruppen har under året haft flera externa föreningskontakter samt samarbetat med Genealogiska 

Föreningen och Blekinge Släktforskarförening. 

 

Utåtriktad verksamhet  

 

Under året har G-gruppen deltagit i de svenska Släktforskardagarna 24-25 augusti i Borås. Detta 

skedde i samarbete med sex olika tyska släktforskarföreningar. Samarbetet med de tyska föreningarna 

upplevs liksom tidigare gott och givande för alla parter. 4700 besökare räknades in och vår monter var 

välbesökt. 

 

 
Den gemensamma montern i Borås 2019 (foto: HD Grahl). 
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G-gruppen deltog även i de tyska Släktforskardagarna 14-16 september i Gotha.  Hans-Dieter Grahl 

representerade i vår monter med bistånd av Gustaf Eichbaum. 

 

 
 

G-gruppens monter i Gotha. Gustaf Eichbaum sittande till vänster i bild (foto: HD Grahl). 
 

 

 

Ehrenmitglieder 

-  år 2002: Andreas Önnerfors 

-  år 2003: Gustaf Eichbaum  

-  år 2004: Ian Hamilton  

-  år 2006: Gustaf von Gertten [hedersordförande] 

-  år 2009: Anna-Lisa Kuylenstierna † 

-  år 2009: Lars Craemer  

-  år 2009: Peeter Grünberg  

-  år 2010: Gunnar Ståhl † 

-  år 2015: Christa Samuelsson 

-  år 2015: Gunilla Hanserkers 

- år 2016: Juergen Spoida 

 

Ekonomi och medlemmar 

Under 2019 var antalet medlemmar totalt 202. Fördelningen geografiskt var följande, i Sverige boende 

167 st, 25 st i EU, 3 st utanför EU samt 7 hedersmedlemmar.  
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Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat i bilaga 1 och 2 till Verksamhetsberättelse 

2019. 

Sammanfattning 

Året har åter varit ett normalt år utifrån våra resurser vad gäller föreningen G-gruppens verksamhet. 

Den verksamhet som varit har bestått av de löpande ärendena samt skötsel av hemsida, 

diskussionslista samt deltagande i två Släktforskardagar. Dessa verksamheter har hållit upp G-

gruppens flagga på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till dem som skött dessa saker!  

 

 

Jan-Åke Hager,    Erik Lindholm, 

Ordförande    Sekreterare                 

 

Katarina Möller,   Björn Sonesson,  

Kassör    v. ordförande 

 

Hans-Dieter Grahl 

Ledamot 

 

Gustaf Eichbaum, 1:e ersättare   Carin Haglund, 2:e ersättare 


