G-gruppens verksamhetsberättelse för 2021
Inledning
Verksamhetsåret 2021 har fortsatt att vara ett extraordinärt år vad gäller alla fysiska aktiviteter p.g.a.
Covid 19-pandemin. Släktforskardagarna både i Sverige och Tyskland inhiberades. G-gruppens
medlemsforum har kommit igång under året.

Styrelse och övriga funktioner 2021
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Förste ersättare i styrelsen

Jan-Åke Hager
Björn Sonesson
Carin Haglund
Katarina Möller
Hans-Dieter Grahl
Erik Lindholm
Angela Häring

Revisor
Revisor, ersättare
Valberedning

Ann-Margret Kjellander
Svea-Lisa Råsäter
Ulla-Brita Sjöblom Pedersson

Hemsida, medlemsforum, valorganisation
Kassör, medlemsregister
E-gruppen
Moderator/admin. Genealogi över Östersjön (Facebook)
Moderator/admin, Genealogi över Östersjön (Facebook)
Moderator/admin, Genealogi över Östersjön (Facebook)

Hans-Dieter Grahl
Katarina Möller
Peeter Grünberg
Anette Henriksson
Björn Sonesson
Katarina Möller

G gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper
Möten
Det ordinarie årsmötet 2021 hölls virtuellt för femte gången. Formellt årsmötesdatum var den 26 mars.
Antal medlemmar som inbjöds var 170 varav 85 deltog i den virtuella omröstningen 4.3-26.3 2021.
Svarsprocenten var 50%. vilket var lägre än vid årsmötet 2020 då svarsprocenten var 58%.
Styrelsen har haft 10 möten under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har hållit sina möten över
Zoom, ett tämligen nytt medium som fungerat väl för styrelsens behov. Protokoll från genomförda
styrelsemöten publiceras på föreningens medlemssidor.
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G-gruppen har löst medlemsavgift för Archion.de och kan därmed få större möjligheter att hjälpa våra
medlemmar med släktforskning i Tyskland. Angela Häring har på ett instruktivt sätt utbildat styrelsen
i detta system. Ett stort tack till henne!
Öppet Hus
G-gruppen har sen hösten 2021 påbörjat att ha Öppet Hus över Zoom för medlemmar och ickemedlemmar. Zoom-möten planeras att hållas 1 gång/månad, växelvis på svenska och tyska. Vi har
hittills haft tre Öppet Hus, varav två för svensktalande och ett för tysktalande. Det verkar att ha blivit
uppskattat av de som deltagit. Angela Häring, styrelsens ersättare ska ¨puffa¨ mer för att informera om
denna verksamhet i Tyskland.
Forum
Det nya medlemsforumet som lanserades under 2020 har förtjänstfullt administrerats av webbmaster.
Ett stort tack för hans stora insatser och arbete med denna viktiga uppgift.
Diskussioner och forskningsutbyte har mer och mer börjat att komma igång. Det är inte så lätt att lära
sig utnyttja allt nytt i det nya forumet. Styrelsen försöker på olika sätt hjälpa till med tips och hjälp.
Ett antal medlemmar har fått individuell hjälp av styrelsemedlemmar med sina eftersökningar.
G-gruppens hemsida
Hemsidan är G-gruppen primära plattform där det ges råd och anvisningar om hur man kan bedriva
släktforskning i de olika regionerna omkring Östersjön. Här 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. Hemsidan är i ständigt behov av uppdatering då länkar
upphör eller omdirigeras av sin huvudman. Webmaster tar gärna emot funna förändringar.
G-gruppen Facebooksida
Facebooksidan, Genealogi Över Östersjön, fungerar som en kanal för kunskap om föreningen Ggruppen 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 medlemsforum och förnämliga hemsida. Moderatorer är
Anette Henriksson, Björn Sonesson och Katarina Möller.
Nyhetsbrev
Under året har ett nyhetsbrev på två språk skickats ut per e-posten ca. gång i månaden utom under
sommarmånaden. Trespråkigheten har på grund av resursbrist tvingats gå ner till enbart ett tvåspråkigt
nyhetsbrev på svenska och tyska. Korta notiser, tips på aktiviteter, påminnelser är de vanligaste teman.
Hans-Dieter och Katarina har varit redaktörer. Styrelsen tar gärna emot tips och förslag från
medlemmarna till innehåll till nyhetsbrevet.
Samarbete med andra föreningar
G-gruppen är föreningsmedlem i DAGV (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände
e.V.) ett takförbund för framför allt tyska genealogiska föreningar.
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G-gruppen har under året haft flera externa föreningskontakter samt samarbetat med Genealogiska
Föreningen och Blekinge Släktforskarförening.

Hedersmedlemmar
-

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 2021 var antalet medlemmar i föreningen totalt 185.
Föreningens ekonomiska resultat finns utförligt redovisat på föreningens medlemssida.

Sammanfattning
Året har åter varit ett normalt år utifrån våra förutsättningar under Covid 19 pandemin vad gäller
föreningen G-gruppens verksamhet. Den verksamhet som varit har bestått av de löpande ärenden samt
skötsel av hemsida, medlemsforum. Dessa verksamheter har hållit upp G-gruppens flagga på ett
föredömligt sätt. G-gruppen har också startat Öppet Hus-möten över Zoom för att medlemmar och
icke-medlemmar ska kunna få hjälp/lösa problem med sin släktforskning. Öppet Hus kan erbjuda bra
möjligheter då de både vänder sig till både svensk/tysktalande. Ett stort tack till dem skött dessa saker!
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Angela Häring 1:e ersättare

vakant, 2:e ersättare
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