
  

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2017

Inledning

Verksamhetsåret 2017 har varit intesivt efter flere år av sparlåga. En stor förnyelse har skett vad gäller 
styrelse och organisation. En ny webbansvarig har tillträtt efter föreningens tidigare webbredaktör, 
Lars Craemer. Lars är hemsidans skapare och sedan begynnelsen troget skött om denna. Å alla 
medlemmars vägnar framför styrelsen sitt varma Tack till Lars för detta stora arbete! 

Under året har en stor insats gjorts på hemsidan vad gäller uppdatering och förnyelse. Till stor del 
handlar detta om webbspråk och nya webbtekniska krav.

Föreningen deltog i gemensam monter tillsammans med 9 tyska föreingar i Släktforskardagarna 2017 i
Halmstad. 

Styrelsen har varit engagerad på helt ideell basis. 

Det ordinarie årsmötet som genomfördes helt virtuellt för första gången i föreningens historia. 
Styrelsens valda ledamöter samt ersättare kommer från Sverige, Tyskland och Finland. 

I slutet av året kom ett sorgebud.  Ingemar Goliath medlem nr. 2 lämnade oss. Ingemar var mångårig 
moderator för vår diskussionslista; han hjälpte medlemmarna när de ställde frågor på vårt forum eller 
hade problem med Yahoo-anslutningen, alltid vänlig, alltid saklig och mycket kunnig! Ingemar 
genomförde även föreningens första stora projekt: ”Dalfolk i Pommern” som finns dokumenterad på 
vår hemsida. 
 

Styrelse och övriga funktioner 2017

Ordförande Jan Åke Hager
Vice ordförande Björn Sonesson
Sekreterare Erik Lindholm
Kassör Katarina Möller
Ledamot, webb-ansvarig Hans-Dieter Grahl

förste ersättare Gustaf Eichbaum
andre ersättare Jürgen Weigle
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HD, KM, EL samt ordförande J-Å (i Karlskrona) Vice ordförande BS

G-gruppens styrelse.

Revisor Eva Almqvist
Revisor, ersättare Svea-Lisa Råsäter
Valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson

Hemsida, listägare och diskussionslista Hans-Dieter Grahl
Moderator diskussionslista Jürgen Weigle
Moderator diskussionslista Gunilla Hanserkers (tom 2017)
Moderator diskussionslista Ingemar Goliat
Moderator diskussionslista, medlemsregister Katarina Möller
Listägare diskussionslista Lena Mårtensson Tingstam
Listägare diskussionslista Erik Lindholm
E-gruppen Peeter Grünberg
Facebooksidan, administratör Annette Henriksson

G-gruppens verksamhet, projekt och arbetsgrupper

Möten

Det ordinarie årsmötet hölls helt virtuellt under tiden 26 mars till den 23 april 2017. Antal medlemmar 
som inbjudits var 225 varav 73 deltog i den virtuella omröstningen.
Inga fysiska medlemsmöten hölls under året 2017.

Styrelsen har under sin mandatperiod haft 11 styrelsemöten, via internet och Skype, varav ett 
tvådagars planeringsmöte i Karlskrona. 

Projektet Över Östersjön (version 3)

Projektet handlar om transkribering och registrering av passagerare som reste mellan Ystad och 
Pommern under åren 1690 till 1870. Ännu en omstart med detta för G-gruppen viktiga projekt har 
dragits gång. Katarina Möller är ny projektledare med webbmaster Hans-Dieter Grahl och Jürgen 
Weigle såsom bisittare. Rekrytering av nya medhjälpare har inletts. Projektet startades 2003 och har av
olika orsaker avstannat två gånger. 
Databasen omfattar ca 4274 dokument med i detta nu ca 36300 sökbara namn. Återstår att 
transkribera, registrera 2041 dokument, dvs ca 24000 namn. Målet är att avsluta projektet under 2018.
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Diskussionslistan

Denna slutna diskussionslista är G-gruppens medlemmars forum för frågor, utbyte av forskarkunskap 
och erfarenheter. Den har under året som alltid varit välbesökt och ett livligt forum många aktiva 
medlemmar. Moderatorer har varit Jürgen Weigle, Katarina Möller, Gunilla Hanserkers samt Ingemar 
Goliat.

Samarbete med andra föreningar

Föreningen G-gruppen har under 2017 antagits som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. DAGV  - 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände – är huvudorganisationen för genealogiska 
och heraldiska föreningar i Tyskland och har f.n. 90 medlemsorganisationer.

Ett samarbete med Blekinge släktforskarförening har inletts främst med inriktning på projekt Över 
Östersjön. 

Föreningen G-gruppen för diskussioner med Pommersche Greif om ett fördjupat samarbete 
innebärande ömsesidig hjälp för respektive medlemmars forskning. 

Utåtriktad verksamhet

G-gruppen deltog i Släktforskardagarna 2017 i Halmstad tillsammans med nio tyska 
släktforskarföreningar i en gemensam monter. Dagarna var välbesökta med totalt 5375 närvarande. G-
gruppen fick tillsammans med de tyska föreningarna besvara ett otal frågor om hur man släktforskar i 
Tyskland och även vad ett medlemskap i G-gruppen innebär.

Montern i Halmstad där G-gruppen deltog.  Foto: H-D Grahl

G-gruppens hemsida  

Under året har en stor insats gjorts på hemsidan vad gäller uppdatering av de olika ländernas vägvisare
och förnyelse i övrigt. Vidare har arbete lagts ned för att tekniskt anpassa hemsidan till dagens krav. 
Föreningen uppmanar brukare av hemsidan att meddela brutna länkar eller andra fel till webmastern. 
Engelska kommer att så småningom införas som tredje språk i avsikt att nå nya grupper av 
släktforskare. Hemsidans centrala delar är nu tillgängliga endast för medlemmar. Styrelseprotokollen 
har gjorts tillgängliga för alla betalande medlemmar.

G-gruppen s Facebooksida
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G-gruppen har inlett ett försök med en Facebooksida. Det är en helt öppen sida för att informera och 
styra in intresserade till föreningen och medlemssidorna. Sidan administreras av Anette Henriksson. 
Sidan hade 67 följare 31.12 2017.

E-gruppen, medlemmar som söker sina anor i Estland. 

E-gruppen består av medlemmar i G-gruppen som har sina rötter i Baltikum, främst Estland. Man 
träffas i Stockholm höst och vår, omkring 8 gånger  då man hjälper varandra med forskning samt 
umgås i allmänhet. Gruppen som är experterna på Estland bistår släktforskare på Diskussionslistan.

E-gruppen i december 2017. Foto : Tönis Laks

Die Alten und Schönen

Die Alten und Schönen består av den grupp av entusiaster som grundade G-gruppen. Under året har 
gruppen bestående av 6 personer, all medlemmar i G-gruppen, som träffas i Stockholm ca 8 gånger 
höst och vår. Gruppen vars kontaktnät är omfattande bidrar på många sätt till föreningens gagn.

Årsmöte och internetomröstning

Styrelsemedlem och webb-ansvarige Hans-Dieter Grahl utsågs av årsmötet 2017 att tillsvidare vara 
ansvarig organisatör, tillika rösträknare för kommande omröstningar på Internet. Hans- Dieter Grahl är
i denna funktion helt fristående från styrelsen. 

Ehrenmitglieder

Styrelsen beslöt den 14 maj att utse Juergen Spoida i Berlin till hedersmedlem för hans insatser för att 
påbörja virtuella möten vilket är i linje med G-gruppens uttalade policy att vara en internetförening. 

 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
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kommer att fortgå ännu under verksamhetsåret 2018. Hemsidans innehåll uppdateras, förnyas samt 
börjar översättas till engelska. Tidtabellen för denna förnyelse är öppen. 

Diskussionslistan och hemsidan har även 2017 hållit upp G-gruppens flagga på ett föredömligt sätt. 
Även detta år, 2017 framför styrelsen ett stort tack till dem som skött hemsida och diskussionsgrupp! 

Under senare delen av året återstartades projektet Över Östersjön. 

Under år 2017 redovisar G-gruppen en förlust om 2.583 SEK. Föreningens kapital uppgick den 31.12 
2017 till 120.155 SEK och skulderna var noll SEK.

Jan-Åke Hager, Erik Lindholm,

ordförande sekreterare                

Björn Sonesson Katarina Möller,

v. ordförande kassör

Hans-Dieter Grahl,

ledamot

Gustaf Eichbaum, 1:e ersättare Jürgen Weigle, 2:e ersättare
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