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Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer • November 2021 • 2/2021
I ett rum i Vuxenskolans lokaler
slet GöteborgsRegionens
Släktforskare med att få de
digitala Släktforskardagarna att
flyta på. På bild: Lisbet Rodin.
Foto: Arja Haikara.

VIKTIGA DATUM
Anmäl ombud till
Samrådskonferensen
Sammanfattning av
workshopen om digitala
möten 9–10 oktober
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Skriv för

Släktforskarnas årsbok 2022
Har du löst intressanta släktforskningsproblem och vill berätta om hur du gick till väga? Har du hittat
uppgifter i tidigare okända eller svårtillgängliga källor? Har du uppgifter om personer som levt under
ovanliga eller spännande förhållanden? Har du haft nytta av DNA-tekniken i din forskning?

Varför inte berätta om detta för en
större publik? Släktforskarnas årsbok
välkomnar artiklar av varierande längd
och med olika upplägg och inriktning.
Din artikel måste inte ha en omfattande
notapparat och när det gäller källhänvis
ningar och litteraturförteckningar hjälper
vi dig till rätta.
Redaktören och redaktionskommittén
ger goda råd, förslag på förbättringar
och illustrationer samt uppmuntran
längs vägen.

Inför 2022 års upplaga inbjuder vi särskilt alla er som har en emigrantforsknings
historia att berätta, typ ”Hur jag hittade min försvunna släkt i USA” eller ”DNA hjälpte
mig att hitta mina amerikanska släktingar”
 Hur gick det till när du hittade släkten ”over there”?
 Var det gamla brev och fotografier som försåg dig med de nödvändiga ledtrådarna?
 Eller var det internationella databaser och ”supersearch” som ledde dig rätt?
 Eller var det rent av en DNA-matchning som damp ned och knäckte gåtan?
Läs mer om hur du skriver för årsboken på:
www.rotter.se/produkter/slaktforskarnas-arsbok

Redaktör för årsboken är Ted Rosvall, tidigare ordförande i Sveriges Släktforskarförbund och känd för sin medverkan som
expert i SVT:s ”Vem tror du att du är?” och ”Arvinge okänd”. Kontakta honom för mer information på arsboken@rotter.se

Redaktionskommittén
för Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok ges
ut av Sveriges Släktforskarförbund

Angeläget 2/2021

3

Viktiga datum
31 december: Nomineringar till
förbundsstyrelsen
Till valberedningen ställda förslag ska ha kommit
valberedningens ordförande tillhanda senast den 31
december.
E-postas till valberedningens ordförande Rolf Lusth:
rolf.lusth@gmail.com

31 januari: Antalet medlemmar i föreningen
Sista dagen för att lämna in uppgift om antalet
föreningsmedlemmar per den 31 december 2021.
E-postas till ekonomi- och bokhandelsansvarig Mikael
Hoffsten: mikael@rotter.se

31 januari: Nomineringar till Årets
släktforskningspublikation
Senast den 31 januari behöver förbundskansliet ha
fått in nomineringen tillsammans med ett exemplar av
publikationen.
Läs mer här: www.rotter.se/forbundet/utmarkelserstipendier/arets-slaktforskningspublikation
E-postas till kanslichef Johanna Schillerström:
johanna@rotter.se alternativt postas till:
Sveriges Släktforskarförbund
Löfströms allé 7
172 66 Sundbyberg

31 mars: Motioner och nomineringar
Motioner till förbundsstämman ska lämnas senast
31 mars.
Samma datum ska även nomineringar till följande
utmärkelser vara förbundet tillhanda:
• Hederspriset till Victor Örnbergs minne
• Årets eldsjäl
• Genealogisk Ungdoms stipendium
• NY! Släktforskarförbundets förtjänsttecken i guld
Tilldelas en person inom eller utom släktforskar
rörelsen som gjort insatser av nationell betydelse
för släktforskningen och delas efter beslut av
förbundsstyrelsen ut årligen i samband med Släkt
forskardagarna, varvid mottagaren får en nål eller
ett märke att fästas på klädesplagg,
en plakett och 5000 kr.
Vid banketten i samband med Släktforskardagarna
kommer därutöver pris för ökning av antalet
medlemmar att delas ut.
Mer information finns på Rötter:
www.rotter.se/forbundet/utmarkelser-stipendier
E-postas till kanslichef Johanna Schillerström:
johanna@rotter.se

Styrelsesammanträden 2022
• 4 februari
• 21–22 april

1 februari: Anmälan till samrådskonferensen
2022 års samrådskonferens blir en digital konferens
via Zoom lördagen den 5 mars.
Mer om konferensen på sidan 6.
Anmälan görs via ett formulär på Rötter: rotter.se.
Logga in på föreningens Mina sidor och klicka på
Samrådskonferens 2022.

• 19 och 21 augusti
• 28 oktober
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Ordföranden har ordet
Faran är inte över, men vi vågar tro att 2022 blir ett år då
fysiska möten åter blir ett normalt inslag i släktforskartillvaron.
Det innebär inte att vi kan dra ett streck över den digitala
perioden. Tvärtom måste vi ta vara på allt den lärt oss. Hur kan
verksamhetsformer som utvecklats under pandemin vara till
nytta och glädje också i en mer normal tillvaro? Och hur kan de
negativa effekterna av det långa uppehållet i den traditionella
verksamheten kompenseras?
Digitala möten har givit många
föreningar möjligheter att få bättre
kontakt med medlemmar utanför
respektive förenings hemort liksom
med medlemmar på ”hemmaplan”
som av olika skäl har svårt att ta del
i fysiska möten. Nya medlemmar har
också rekryterats på denna väg, inte
minst av de rikstäckande föreningarna.
Samtidigt rapporteras från andra
föreningar ett svikande medlems
intresse när den traditionella verk
samheten legat i träda. Det blir
spännande att i januari få se en
samlad bild av hur medlemsantalen
utvecklats.
I fråga om mötesformer blir det nu
en utmaning att återgå till mera
invanda arbetssätt utan att de

Där och då blir det
släktforskardagar
2022 blir det – efter tre år –
”riktiga” släktforskardagar igen:
i Skövde den 20–21 augusti med
Skövde Släktforskarförening
som värd.
2023 års släktforskardagar
kommer att äga rum i Östersund
den 26–27 augusti. Värd
förening är Jämtlands
Lokalhistoriker
och Släktforskare.
Grupporträtt av officerare
ur exercisskvadron vid
livregementets husarer
K 3 i Skövde 1899.
Armémuseum.

möjligheter som öppnats på digital
väg går förlorade. Hybridmöten
förefaller att vara framtidens modell.
De direkta personliga möten och
diskussioner som många längtar efter
kan bli en bas i mötesverksamheten,
men det går att kombinera detta
med möjligheter att delta på distans.
Förutsättningarna skiftar dock
mycket mellan olika lokaler och olika
slag av möten.
Ett par ljuspunkter i höstmörkret:
Vetenskapsrådet har beviljat
SwedPop-projektet begärda medel för
en period fr o m 2023. Vi kan därför
räkna med att genom samarbetet
med Riksarkivet få resurser inte
bara för att slutföra registreringen
av Sveriges befolkning 1940 utan
också för en fortsatt utveckling och

Erland Ringborg 2020. Foto: Maria Bratt.

kvalitetsförbättring av Sveriges
dödbok. Och när kulturministern
i oktober invigde Riksarkivets nya
lokaler i Täby talade hon mycket
positivt om Arkivutredningen.
Den har inte kunnat prioriteras
under pandemiepoken, men nu
ska Kulturdepartementet ta tag i
arkivfrågorna. Återstår att se om det
kan bli en proposition redan i vår.
ERLAND RINGBORG
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Släktforskningens dag 2022

Familjen Bram på torpet Nytorp, Råröd. Foto: Johan Johansson/Bohusläns museum.

Temat för Släktforskningens dag den 15 januari 2022 kommer att vara släktplatser, det vill säga
gårdar, orter och andra släktrelaterade platser.
Med utgångspunkten i dina förfäders
gård, torp eller hemtrakter kan
du lägga ytterligare en dimension
till din släktforskning. Ta reda på
mer om bygden genom att studera
äldre kartor, hitta fotografier du
inte visste fanns hos den lokala
hembygdsföreningen eller gör en
utflykt till det som finns kvar av
släktens hem i dag.
Samlade tips och inspiration inför
årets tema på Släktforskningens dag
hittas som vanligt på Rötter.
www.rotter.se/slaktforskningensdag
Det finns bland annat tips på
var man kan hitta släkt- och
hembygdsföreningar, boktips från
Rötterbokhandeln och gratis läsning
ur Släkthistoriskt Forum.
Där finns också årets affischmall i två
storlekar, A3 och A4. Båda mallarna
innehåller ett ifyllbart fält för
information om ert arrangemang.

Släktforska på orter och
platser
Den planerade handboken med
arbetstiteln Släktforska på orter
och platser kommer tyvärr inte att
kunna färdigställas som planerat i
höst. Planerna på att ge ut en sådan
handbok kvarstår, men det är för
tidigt att säga när den kommer att
kunna ges ut.

Beställ material i god tid
Beställning av böcker, skivor och
broschyrer till Släktforskningens
dag behöver förbundskansliet få in
senast den 10 januari för att kunna
garantera leverans i tid.
Gör er beställning direkt i
Rötterbokhandeln eller mejla den till
bokhandeln@rotter.se

Affischmallar och lästips finns på:
rotter.se/slaktforskningensdag
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Samrådskonferens 2022
2022 års samrådskonferens blir en digital konferens via Zoom, lördagen den 5 mars kl: 9.00–15.00
Sista anmälningsdag 1 februari.

Anmäl ombud senast
1 februari
Anmälan görs via ett formulär på
Rötter www.rotter.se.
Logga in på föreningens Mina
sidor och klicka på Samråds
konferens 2022.
Fram till sista anmälningsdagen
går det bra att logga in på samma
sätt och göra ändringar i anmälan.
Efter att sista anmälningsdag
har passerat kommer mer
information och möteslänk att
skickas ut till alla anmälda
ombuds e-postadresser.

Det är naturligt att ägna 2022 års
samrådskonferens åt att diskutera
erfarenheter och slutsatser från
pandemiperioden och att se konfe
rensen som en upptakt till den mera
normala tillvaro för släktforskar
rörelsen som kan skönjas.
En övergripande fråga är utvecklingen
av antalet medlemmar och därmed av
basen för att finansiera verksamheten.
Utifrån de medlemssiffror som
rapporteras för 2021 kan vi bedöma
vad pandemiperioden har betytt för
olika föreningar och dra slutsatser
för framtiden. Vad finns att lära av
föreningar som ökat sitt medlemstal?
Hur ska föreningar som förlorat
medlemmar kunna vinna tillbaka
dessa? Vad kan förbundet göra?
Mötesformerna spelar givetvis en
central roll i detta sammanhang.
Flera föreningar kan berätta om
lyckade hybridmöten. Vad krävs
för att en förening ska kunna
anordna hybridmöten i sina vanliga
lokaler? Hur kan förbundet stödja

en utveckling av hybridmöten? Är
detta en väg att slå in på också för
förbundet för egen del? Att anordna
exempelvis förbundsstämman
i hybridform kräver särskilda
tekniska anordningar och relativt
stora kostnader. Är vi beredda att
betala det priset för ett potentiellt
ökat deltagande? Till bilden hör att
det inte varit fler ombud vid de två
stämmor som hållits digitalt än vid
tidigare års fysiska stämmor.
Studiecirklar och kurser i digital
form har fått ett uppsving under
pandemiperioden. Förbundets
kursledarutbildning återupptas nu
med digitala inslag. Önskemålet
om kurser för föreningsmedlemmar
kring förbundets handböcker har
hittills kunnat tillgodoses i mycket
begränsad utsträckning av praktiskorganisatoriska skäl. Men nya möjlig
heter öppnas med digitala lösningar.
Hur skulle en kursverksamhet av
detta slag kunna utvecklas, lämpligen
med en regional samverkan mellan
föreningar som bas?

Antal ombud per
förening
Enskilda föreningar har rätt till
följande antal ombud:
1–299 medlemmar
Ett ombud
300–999 medlemmar
Två ombud
1000 eller flera medlemmar
Tre ombud

För sammanslutning gäller:
Upp till 9 medlemsföreningar
Ett ombud
10 eller flera medlemsföreningar
Två ombud

Detta är frågor att diskutera vid
samrådskonferensen men vi ser
fram mot förslag på ytterligare
diskussionsämnen. Mejla då till
johanna@rotter.se senast den 1
februari.
ERLAND RINGBORG
Förbundsordförande
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Sammanfattning av work
shopen om digitala möten
9–10 oktober 2021
Sammanfattning av diskussionerna
I det följande listas frågor och synpunkter som kom upp vid diskussionerna.
Av naturliga skäl överlappar en del punkter varandra.

Fördelar och nackdelar med
digitala arrangemang

• Man tappar medlemmar p.g.a. att
fysiska möten saknas

FÖRDELAR:

• Man når inte alla som brukade
dyka upp på fysiska träffar

• Platsoberoende, inga resor och når
större målgrupp
• Intressanta personmöten, som man
kanske inte skulle ha fått annars
• Rekrytering av nya medlemmar,
även utanför den egna orten
• Videofilmer kan användas även
senare
• Lägre kostnader
NACKDELAR:
• Tekniska problem (Förslag på
lösning: uppmana osäkra att
ansluta till mötet 30 minuter före
avsatt tid. Bättre att organisera
enskild hjälp vid andra tillfällen,
utanför arrangemanget.)
• Svårt att veta hur en kurs gick
och hur kursdeltagarna ligger
till (Förslag på lösning: starta 30
minuter före nästa kurstillfälle för
frågor m.m.)
• Mera ”envägskommunikation”, inte
lika inspirerande när spontana
samtal uteblir (Förslag på lösning:
låt de som vill kommunicera fritt i
pauser eller schemalägg fikapauser
och andra sociala aktiviteter
digitalt.)

Att komma i gång med
digitala möten, föreläsningar
och kurser
• Det är viktigt hur deltagandet
organiseras praktiskt, placering av
dator, mikrofon och kamera.
• Uppdatera programvaror och
uppmana deltagare att uppdatera
ex. vis sin Zoom-klient.
• Gå igenom instruktionerna för
användarrutinerna och mötes
gången, kontrollera inställningarna
så att allting fungerar.
• Ställ in ”view options” så som
du vill se mötesskärmen, t.ex..
”sidebyside mode”, ”gallery” eller
”speaker mode”.
• Om chatten används för att lägga
in viktig information och länkar
under mötets gång, berätta för
deltagarna hur de kan spara ner
chatten på sin dator.
• Viktigt med annonsering och att gå
ut med information när föreningen
har evenemang på gång, via
hemsida, medlemsblad, Facebook,
kalendarium på Rötter o.s.v.

• När man har bjudit in till ett
digitalt möte eller en kurs är
det en bra idé att först skicka ut
textmaterialet och att inte skicka
inloggningsuppgifterna till mötet
för tidigt. (De försvinner oftare i
informationsflödet annars.)
• För kurser eller återkommande
möten är det praktiskt att erbjuda
samma inloggning till varje tillfälle,
genom att använda funktionen
”recurring meeting” som bockas i
vid schemaläggning.
• Det finns många olika sätt att spela
in egna filmer, ex. vis direkt i Zoom
eller på YouTube.
• Viktigt att prata tydligt när man
spelar in filmer och visa rörelser
och instruktioner i en lagom takt.
• Glöm inte ljudet när du spelar in
dig själv och att trycka på inspel
ningsknappen innan du börjar. När
du har spelat in en video via Zoom
är det sedan enkelt att dela videon
på hemsidan eller på YouTube.
• För redigering och klippning av
videor finns många program att
välja på, ex.vis Adobe Photoshop
Elements, och instruktioner finns
ofta på YouTube. Man behöver inte
redigera, men ibland kan man vilja
få bort t.ex. onödiga pauser eller
störande inslag som teknikstrul och
annat.
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• Anpassa storleken på bildspel
och typsnitt så att deltagarna ser
ordentligt.
• För de som inte hör så bra kan det
vara bra att texta videor - det finns
program som gör det automatiskt,
men än så länge fungerar de inte så
bra. Textning brukar vara mycket
uppskattat, men det är tidskrävande
att texta på egen hand.

Digitala möten och ekonomin
• Vissa kostnader för abonnemang
på program, verktyg och teknisk
utrustning tillkommer för digitala
möten, även om kostnaden för
sådana arrangemang brukar bli
betydligt lägre än för fysiska.
• Det kan finnas möjlighet att låna ex.
vis Zoomlicenser av studieförbund
eller samarbeta med konferens
hotell för att komma ned i kostnad
vid större möten. (Förbundet lånar
gärna ut styrelsens Zoomkonto till
föreningarna vid behov. Kontakta
kanslichefen för mer information.)
• En förening berättade om oväntade
ekonomiska vinster tack vare
digitala möten, som nu kommer
att ge dem möjlighet att investera
i teknisk utrustning för att
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fortsätta utveckla den digitala
verksamheten.
• ”Eftersom det är digitalt behöver
det aldrig kosta någonting”- är fel,
det är viktigt att vi vågar ta betalt,
åtminstone för arrangemang där
det finns kostnader för föreläsare
och annat.
• Det finns t.ex. ett Googleformulär
för anmälningar som man kan
använda sig av, det kostar men
det fungerar bra. (Det har dock
förekommit vissa bekymmer med
utskick av länkar/mail.) Ett annat
sätt är att lägga en anmälningslänk
eller ett formulär på föreningens
hemsida bakom inloggning.

Digital osäkerhet, motstånd
eller digitalt utanförskap
• Vad ska man göra för att motivera
ett digitalt deltagande för de som
inte vill/vågar?
• Tekniken breddar klyftorna. De
som kan redan lär sig mer medan
de som inte kan blir utanför.
• Bygga mer på intresse, har man
tillräckligt intresse för ämnet så
vill man lära sig.
• Viktigt att inte skrämma bort de

som är nybörjare, vissa kanske
bara behöver lite draghjälp.
• Att utbilda medlemmarna digitalt
om digital teknik är nog inte alltid
lösningen, i vissa fall är det nog
lättare att visa hur tekniken funkar
om man träffas och visar på datorn
fysiskt.
• De som inte har, eller inte vill
skaffa, en dator har ofta en
mobiltelefon eller en läsplatta.
Kan vara lättare att få dessa att
ringa in till Zoommötet via sin
mobiltelefon. (Problemet med det
är att man möts av en röst som
pratar engelska och efter det ska
man ange sin kod, men talar man
om hur det går till i förväg så
underlättar det.)
• Det kan vara avskräckande med
inspelning av digitala möten för
de som inte vet att de kan välja
ganska mycket själva hur mycket
de vill synas och höras under en
föreläsning.
• Tipsa dem som inte är bekväma
med att ställa frågor live att skicka
in sina frågor före mötet eller att
ställa dem i chatten.
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• Enskild hjälp finns i Zoom via
”request remote control” så att man
kan koppla upp sig mot den andra
personens dator. Det finns också
möjlighet att erbjuda fjärrhjälp
via tillbehör i Windows 10, då man
kopplar upp sig via TeamViewer.

Hybridmöten, teknik och
kostnader
• Finns stora fördelar att erbjuda
möten i hybridform, då det finns
möjlighet att välja om man
vill delta fysiskt eller digitalt.
Potentiellt betydligt fler deltagare
vid hybridmöten.
• Hybridmöten är en demokratifråga,
då alla medlemmar erbjuds större
möjligheter att delta och vara
med och påverka verksamheten.
(Förbundets erfarenhet av att ha
hållit de två senaste riksstämmorna
digitalt visar dock inte på ett större
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deltagande jämfört med tidigare
fysiska stämmor.)

organisationen och arbetar vidare
därifrån.

• Enklare att rekrytera medlemmar
om man kan erbjuda samman
komster i hybridform, för de som
föredrar det går det fortfarande bra
att träffas fysiskt.

• Kan vara en fördel att inte låsa sig
vid en plattform.

• Kostnaderna kan dra iväg, särskilt
om man behöver anlita extern
kompetens.
• Vilken teknisk utrustning är
nödvändig och vilka kunskaper
krävs inom föreningen för att
erbjuda hybridmöten?
• Utbyte av erfarenheter och
kunskaper är viktigt.

Utbildning, samarbete och
utbyte av erfarenheter
• Viktigt att man utnyttjar den
kompetens som finns inom

Föredrag, bilagor och
länkar
Att använda programvaran Zoom för digitala
möten
Torgny Larsson, DIS Syd
Länk till bilaga på Rötter
Digitala DIS-träffar
Rolf Lusth och Peter Lusth, DIS Mitt.
Länk till bilaga på Rötter
Släktforskardag via Zoom
Mari-Anne Roslund, Föreningens för
smedsläktsforskning
Släktforskarkurser via nätet
Lena Ringbrant Ekelund, DIS Syd
Länk till bilaga på Rötter
Video om ”Släktforskarkurser via Zoom”
Länk till Youtube-video
Digitala släktforskarkaféer
Madeleine Caesar, Genealogiska föreningen
Länk till bilaga på Rötter

• De föreningar som är duktiga på
tekniken kan lära närliggande
föreningar.
• Samarbete inom och över
regionerna?
• Träffar, där man kan mötas och
lära sig oavsett från vilken förening
man kommer?
• En grupp som hjälper till att
sammanställa de tekniska kraven?
• Dyr utrustning kräver samarbete.
• Vi bör använda Föreningsforum
i Anbytarforum på Rötter för att
dela med oss av erfarenheter om
teknik etc.

Länktips från chatten
Video om hybridmöten för nybörjare
(på engelska)
Länk till Youtube-video
Video från Österlens Släkt- och Folklivs
forskarförening, Skånes släktforskarvecka
2021, föredrag om flygfoton och lagfartsböcker
Länk till Youtube-video
Video från Skånes Släktforskarförbund,
presentation av Kävlingebygdens
Släktforskarförening
Länk till Youtube-video
Föreningen DIS Youtube-kanal
Länk till Youtube-video
Genealogiska Föreningens öppna Youtube-kanal
Länk till GF:s Youtube-kanal
Föreningen DIS kartgrupp på Facebook
Länk till Facebook-grupp

RÖTTERBOKHANDELNS
JULKLAPPSTIPS
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Beställ i god tid före den 14 december för att hinna få paketet före jul!
VÄGEN TILL DINA RÖTTER
Grundläggande handbok i släktforskning
– ny och uppdaterad upplaga 2021

Nyhet!

SLÄKTFORSKA I TYSKLAND
Trots att Tyskland har genomgått
många krig och gränsförändringar är det
bevarade m
 aterialet stort och därmed
en utmaning för släktforskaren.

T il l
ren
nybörja

I den här boken får du vägledning
i hur du hittar rätt i de tyska arkiven
och tidigare tyska områden.

Nyhet!
SVERIGES DÖDBOK 8 1830–2020
Den populära databasen är tillbaka i en
åttonde upplaga.
Sveriges dödbok 8 innehåller namn, födelseort, dödsort,
adress, civilstånd samt datum för födelse, död och
civilståndsändring för 15,4 miljoner döda åren 1830–2020.
Databasen levereras som USB-minne och fungerar
på PC med Windows 7 eller senare. Den fungerar inte
direkt på Mac men går att köra via en tredjepartslösning
som t.ex. CrossOver.

BESTÄLLNING AV SVERIGES DÖDBOK 8 – DETTA GÄLLER FÖR FÖRENINGAR
Vi kan lova att er förening kommer att få alla databaser som ni beställt – men vi kan inte lova
att ni kommer att få dem alla före jul.
För att så många som möjligt ska kunna få sin dödbok till
jul, av de kunder och föreningar som lägger sin beställning
senast 14 december, kommer vi att behöva dela upp i
princip alla större beställningar i flera delleveranser.
När efterfrågan är stor och lagret fylls på i så snabb takt

som produktionen tillåter måste vi anpassa leveranserna
efter de kvantiteter som finns tillgängliga.
Våra inleveransperioder är första halvan av december
och andra halvan av januari och vi kommer att packa ut
allt som vi har fått in på lager under de perioderna.

Välkommen in!

rotterbokhandeln.se
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Förutsättningar för budgeten
2022
Medlemsantal och
medlemsavgifter
Det återstår att se hur den lång
dragna pandemin har påverkat
föreningarnas medlemsantal i stort,
men vi hoppas att de omställningar
till en mera digital verksamhet och
andra kreativa anpassningar av
verksamheten som föreningarna
har arbetat med ska visa att vi har
klarat oss ganska bra, trots allt. I
den av styrelsen beslutade budgeten
för 2022 räknar vi därför med 61 000
medlemskap per den 31/12 2021,
jämfört med utfallet på 62 390
medlemskap vid samma tidpunkt
2020. Medlemsavgiften för 2022
ligger kvar på 24 kr per medlem tills
vidare.

Rötterbokhandeln
I veckan släppte vi den nya boken
Släktforska i Tyskland och idag
lanserades den efterlängtade version
8 av databasen Sveriges dödbok.
Till mars hoppas vi att en utökad
upplaga av ordboken Latin för
släkthistoriker kommer in på lagret.
Utöver att vi kan berätta att arbetet
med en ny Ordbok för släktforskare
pågår kommer vi förhoppningsvis
att kunna återkomma i vår med
mer information om de ytterligare
publikationsidéer som diskuteras och
hur tidsplanerna ser ut för dem.

Budgeten för bokhandelsintäkterna
utgår ifrån att vi ska kunna sälja
10 000 ex av dödboken 8, varav 3000
ex 2021 och 7000 ex 2022.

Rötter
Nästa steg i databasutvecklingen
blir det stora projektet att erbjuda
våra databaser online. Efter våren
2022 ska vi ha förutsättningarna för
detta någorlunda klart för oss och
målsättningen ligger kvar om att vi
till senhösten 2023, i samband med
att vi släpper nästkommande version
av dödboken, ska kunna erbjuda
den i abonnemangsform på Rötter. I
budgeten tror vi inte att vi kommer
att behöva gå över de 200 tkr som är
avsedda för allmänt underhåll och
utveckling under 2022.
Utöver det mycket tidskrävande
underhållet av Rötter och upprätt
hållandet av våra befintliga databaser
så är det snart dags att publicera
resultatet av gravstensdatabasens
nödvändiga och mycket välförtjänta
renovering. Målsättningen är, utöver
att ge sidan ett modernare utseende
och förenkla registrerings- och
sökningsprocesserna, att Gravstens
inventeringens nya uppbyggnad ska
möjliggöra att vi ska kunna gå vidare
med att utveckla en tillhörande app.

Prenumerationer
Vi har haft stora ambitioner med
det nya prenumerationssystemet
på Rötter som infördes för snart
två år sedan och vi ser att vi inte
kommer att nå upp till de högt ställda
prenumerationsmålen som vi hade
för 2021, men vi hoppas att ökade
marknadsföringsinsatser, samarbeten
och det nya sättet vi fr.o.m. nu
erbjuder föreningsprenumerationer
på (läs mer på s. 14) ska göra att vi

kommer dit, om än lite långsammare
än vad vi hade hoppats på.
Vi har blivit aviserade prishöjningar
på tryck- och produktionskostnaderna
och kommer att justera priserna
något fr.o.m. årsskiftet på de
prenumerationspaket där sådana
produkter ingår (läs mer på s. 17).
I budgeten för 2022 är målen 6500
premiuminloggningar på Rötter,
7250 Släkthistoriskt Forumprenumeranter och 2850 köpare av
Släktforskarnas årsbok.

Samrådskonferens och
Släktforskardagarna
När styrelsen beslutade om budgeten
för 2022 var vi inställda på att hålla
vårens samrådskonferens i fysisk form
och därför har vi på övriga kostnader
budgeterat 170 tkr för detta och på
motsvarande intäktskonto 70 tkr,
som avser föreningarnas avgifter för
middag och övernattning.
Därefter har vi relativt snabbt behövt
tänka om, av flera anledningar; oron
över pandemins fortsatta utveckling,
det höga trycket på konferenslokaler
just nu och frågan om hur mycket
ett hybridmöte skulle få kosta om vi
skulle göra ett försök att ordna en
sådan konferens redan till i mars.
Vi har därför kommit fram till att
det är bäst att satsa på ytterligare
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en digital samrådskonferens via
Zoom lördagen den 5 mars, då vi ser
fram emot att diskutera bland annat
framtida mötesformer (läs mer på s. 6).
Att kostnaden på 100 tkr ligger kvar i
konferensbudgeten lämnar ändå visst
utrymme om det skulle krävas extra
resurser, som tekniska investeringar
inför en eventuell riksstämma i
hybridform.
Vad gäller Släktforskardagarna
i Skövde räknar vi med en total
kostnad på 625 tkr, varav det
kvarstående arrangemangsbidraget
utgör 125 tkr.

Övriga kostnader
Alla kostnader som ligger på hyres
fakturan har flyttats upp till Lokal
hyra från Övriga kostnader hyrd lokal.
Även om vi räknar med en höjning av
vissa rörliga kostnader så är hyran
densamma.
Vi arbetar löpande med att se
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över våra fasta kostnader. Vi har
bland annat bytt e-postleverantör
och växelsystem, sagt upp telefon
abonnemang, kassaapparat och
kortmaskin. I stället för att betala
med kort får de kunder som vill
handla direkt från lager betala med
Swish. Sammanlagt handlar detta om
besparingar på omkring 50 tkr per år.
Då en auktoriserad revisor är vald
2021–2023 finns en årlig kostnad för
det tillsvidare på 25 tkr, inkl. moms.

Personalkostnader och
SwedPop
Vi räknar med att behålla samma
personalstyrka under nästa år med
lönejusteringar enligt kollektivavtal.
I personalkostnader ingår även
ersättningar till uppdragstagare, som
författare, redaktörer och skribenter,
samt styrelsearvoden enligt det nya
prisbasbeloppet för 2022, med två
vice ordförande enligt stämmobeslut.

Upplägget med den person som
är anställd på Stadsarkivet för
att utföra arbete bland annat
med dödboken inom ramen för
SwedPop fortsätter året ut och vi
får tillbaka hela lönekostnaden på
Löneintäkter, under övriga intäkter.
Där hittas också den ersättning vi
får från SwedPop via Riksarkivet
för projektledningen av Sveriges
befolkning 1940 och utvecklingsoch förbättringsarbetet av Sveriges
dödbok.
Vi har fått glädjande besked om
att Vetenskapsrådet har beviljat
SwedPop begärda medel för
projektförlängningen för åren
2023–2025. Däremot vet vi inte ännu
vad det kommer att innebära för
förbundets del och avvaktar därför
med att visa några prognoser.
Nedan presenteras utfallet för 2019
och 2020, den uppdaterade budgeten
för 2021 och den av styrelsen
beslutade budgeten för 2022.

Beslutad budget 2022
2019
Utfall

2020
Utfall

2021
Uppdaterad

2022
Beslutad

1 086 636

1 313 542

1 497 360

1 464 000

453 085

553 854

765 000

795 000

1 565 000

1 429 170

1 535 000

1 575 000

632 052

415 044

538 000

573 000

50 659

38 790

20 000

50 000

6 267 151

5 612 057

6 520 000

7 560 000

509 356

1 483 418

1 410 000

1 280 000

Summa intäkter

10 563 939

10 845 875

12 285 360

13 297 000

Summa direkta kostnader

-2 894 610

-3 014 558

-3 412 000

-3 876 000

Summa övriga kostnader

-2 603 227

-1 840 900

-1 785 000

-2 540 200

Summa personalkostnader

-5 986 157

-5 885 011

-6 558 300

-6 699 300

-70 231

-27 172

-55 000

-57 000

-990 285

105 340

475 060

124 500

Förbundsverksamhet
Rötter
Släkthistoriskt Forum
Årsboken
Kurser
Rötterbokhandeln
Övriga intäkter

Finansnetto/avskrivningar
Resultat

Sveriges Släktforskarförbund
söker fler registrerare
Genom åren har frivilliga krafter hjälpt till att ta fram många uppskattade
hjälpmedel till släktforskarna. Det har resulterat i produkter som bland
annat Sveriges Dödbok och Gravstensinventeringen. Detta arbete fortsätter
och det finns alltid ett behov av intresserade och kunniga volontärer för detta
vårt gemensamma bästa.

NAMN ÅT DE DÖDA (NÅDD)

SVERIGES BEFOLKNING 1940

Sveriges dödbok kommer till jul i år ut
med sin åttonde upplaga. Den täcker åren
1830–2020, och en stor del av arbetet
med den bygger på våra många frivilliga
registrerare. Uppgifterna hämtas framför
allt från församlingarnas dödböcker och
husförhörslängder.

Sedan något år deltar Släktforskarförbundet i ett
samarbete med Riksarkivet för att registrera folkräkningen
år 1940. Det är en del av infrastrukturprojektet Swedpop,
som samordnar för forskningen de viktigaste historiska
befolkningsdatabaserna i Sverige. Där ingår sedan tidigare
t ex folkräkningarna 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930.

Nu har arbetet startat med kommande
utgåvor av Sveriges Dödbok, och det
betyder att vi nu behöver frivilliga för att
ta sig an i första hand åren 1815–1829, för
utgivning år 2023. Hela 1800-talet planeras
att bli komplett till 2025.

Vi söker intresserade att deltaga i denna fullständiga
registrering av alla uppgifter i folkräkningen 1940.
Det sker genom det webbaserade programmet Persona
utvecklat av Umeå universitet. Stor noggrannhet krävs
att följa de utförliga instruktioner som finns för arbetet.
Till exempel sker registreringen bokstavstroget källan.

Anmäl intresse genom att kontakta
projektledaren på: dodbok@rotter.se

På rotter.se/forbundet/sveriges-befolkning-1940 finns
allmän information om projektet.

På rotter.se/forbundet/nadd finns allmän
information om projektet, och under
Sök församling redovisas löpande vilka
församlingar som är lediga, redan bokade
och klara.

Anmäl intresse och boka församling du vill registrera
på: sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=registre
ra-1940
eller direkt till projektledaren på: sb1940@rotter.se

VEM KAN VARA MED?

Alla intresserade är välkomna, antingen ni jobbar inom föreningarna
eller som enskilda. Det som krävs skiljer lite mellan projekten.
Till Sveriges Befolkning 1940 passar den bäst
som är van att arbeta med registrering i ett
formulär utifrån mycket bestämda instruktioner,
medan Namn åt de döda framför allt kräver god
förmåga att läsa det tidiga 1800-talets kyrkböcker
och släktforskningsvana. I NÅDD är också vana
med kalkylprogram som Excel ett plus.

Som ett litet tack kommer alla som bidrar med en fullständig
församling i dessa projekt att få en lämplig gratifikation, vilken
för NÅDD kommer att vara ett gratis exemplar av Sveriges
Dödbok.
För frågor och anmälan kontakta Anders Berg, projektledare
för Namn åt de döda och Sveriges Befolkning 1940. Använd
epostadresserna ovan.
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Föreningsprenumeration på
Släkthistoriskt Forum: 100 kronor
rabatt med er föreningskod

Med er förenings unika rabattkod kan ni erbjuda era medlemmar 100 kronor rabatt på de prenumerationer och prenumerationspaket där magasinet
Släkthistoriskt Forum ingår.

Nu finns ytterligare en god anledning att gå med i en släktforskarförening: Medlemmar får 100
kronor rabatt på magasinet Släkthistoriskt Forum. Som bonus får er förening återbäring för varje
medlemsprenumerant, utan att ni behöver göra någonting!
I samband med lanseringen av det nya
prenumerationssystemet på Rötter
2019 erbjöd vi föreningsmedlemmar
ett extra bra pris på Släkthistoriskt
Forum. Men då många tyckte att
rabatten var krånglig att utnyttja och
administrera lanserar vi nu ett nytt
rabattsystem som är busenkelt och går
att hoppa på när som helst under året.

Föreningskod som ger
100 kronor rabatt
Från och med nu får alla medlems
föreningar i Sveriges Släktforskar
förbund varsin rabattkod som ger

föreningsmedlemmarna 100 kronor
rabatt på alla prenumerationer där
Släkthistoriskt Forum ingår. Koden
används av era medlemmar när de vill
beställa eller förnya en prenumeration
– när som helst under året.
Men inte nog med det – för varje
prenumerant som använder rabatt
koden får föreningen 10 kronor i
återbäring att dra av från valfri faktura
från Sveriges Släktforskarförbund.
Information och rabattkoder skickades
ut i ett nyhetsbrev till alla föreningar
den 29/10 2021. men koden står också
på föreningens Mina sidor på Rötter.

Rabattkoden gäller en gång per person
och är giltig till den 31/12 2022.

Så fungerar förenings
prenumerationen:
Informera era medlemmar
Rabattkoden är unik för varje förening
och kan förmedlas på exempelvis er
förenings medlemssida, per e-post
direkt till medlemmarna eller i
medlemstidningen. Färdiga annonsoch affischmallar skickades ut i ett
nyhetsbrev den 29/10 och finns också
att hämta på föreningens Mina sidor
på Rötter.

Angeläget 2/2021
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Medlemmen använder
rabattkoden

Återbäring till föreningen
för varje använd rabattkod

Rabattkoden kan användas av era
föreningsmedlemmar vid förnyelse
eller nyteckning av prenumeration
när som helst under året. Det görs
av medlemmen själv, direkt på
prenumerationssidan på Rötter, där
föreningens unika rabattkod fylls i
fältet för rabattkoder.

För varje prenumeration som tecknas
tillsammans med er förenings
rabattkod får er förening 10 kronor
i återbäring. Efter årsskiftet räknar
förbundet ihop hur många koder
som har utnyttjats för var och en av
föreningarna. Summan får er förening
tillbaka i form av en kreditfaktura
som kan användas för att dra av på
totalsumman från till exempel ett köp
i Rötterbokhandeln, medlemsavgiften
till förbundet, föreningens utökade
försäkringspremie via förbundet
eller extrakostnader i samband med
konferenser.

Koden ger 100 kr rabatt på
alla prenumerationer och
prenumerationspaket där
Släkthistoriskt Forum ingår:
• Släkthistoriskt Forum (5 nr av
magasinet i pappersformat)
• Premium Brons (5 nr av magasinet
digitalt plus digitala extraresurser
på Rötter)
• Premium Silver (5 nr av magasinet
i pappers- och digitalt format
tillsammans med digitala extra
resurser på Rötter)
• Premium Guld (5 nr av magasinet
i pappers- och digitalt format,
digitala extraresurser på Rötter
samt Släktforskarnas årsbok i
brevlådan före midsommar)

Tidningens överskott går direkt
tillbaka till förbundets verksamhet –
som er förening är en del av.
Dessa medel gör det möjligt att till
exempel driva projekt, underhålla
och utveckla webbplatsen Rötter,
arrangera Släktforskardagarna och
andra sammankomster, producera och
ge ut nya böcker och databaser som
hjälpmedel för släktforskare med mera.

Kreditfakturan är giltig i 12
månader efter fakturadatumet
och återbäringen kan inte
utbetalas kontant.

Annonsmaterial
I det nyhetsbrev som skickades
till alla medlemsföreningar den
29/10 2021 finns färdiga annonsoch affischmallar att hämta
i olika format och storlekar.
Annonsmaterialet finns som
vanligt också att hämta på er
förenings Mina sidor på Rötter.

Överskottet tillbaka till
förbundets verksamhet
Släkthistoriskt Forum är ett kvalitets
magasin som ges ut av Sveriges
Släktforskarförbund sedan 1982. I
det varvas historiska tillbakablickar
med konkreta tips på hur du löser
släktforskningens små och stora
mysterier.

Rabattkoden gäller för följande prenumerationer:

Släkthistoriskt Forum 5 nr

Premium Brons, 1 år

Premium Silver, 1 år

Premium Guld, 1 år

   5 nr av magasinet
   i pappersformat

   5 nr av magasinet digitalt

   5 nr av magasinet i
   pappers- och digitalt
  format

   5 nr av magasinet i
   pappers- och digitalt
  format

   Digitala extraresurser
   på Rötter

   Digitala extraresurser
   på Rötter

   Digitala extraresurser
   på Rötter

   Släktforskarnas årsbok
   före midsommar

Läs mer om paket och prenumerationer på rotter.se/prenumerationer
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Prenumerera!

Nedan är en översikt över de ordinarie priserna på samtliga av Sveriges Släktforskarförbunds
prenumerationer och prenumerationspaket.
Välj hur du vill prenumerera på rotter.se/prenumerationer

  Premium-inloggning
till Rötter 1 år

  Premium-inloggning
till Rötter 1 år

  Premium-inloggning
till Rötter 1 år

   Släkthistoriskt Forum
digitalt, 5 nr

   Släkthistoriskt Forum
digitalt, 5 nr

   Släkthistoriskt Forum
digitalt, 5 nr

   Släkthistoriskt Forum
i brevlådan, 5 nr

   Släkthistoriskt Forum
i brevlådan, 5 nr

   Släktforskarnas årsbok
2022, inbunden antologi
Med medlems
rabatt: 449 kr

549 kr/år

  Premium-inloggning
till Rötter 1 år
Tillgång till digitalt extra
material, tidigare utgåvor
av Släkthistoriskt Forum
och Släktforskarnas årsbok

Med medlems
rabatt: 229 kr

329 kr/år

199 kr/år

   Släkthistoriskt Forum

   Släktforskarnas årsbok

Magasinet i pappers
format, 5 nr

Köp Släktforskarnas
årsbok 2022 till ett
förmånligt förköpspris och
få den levererad till din
brevlåda före midsommar
2022.

Se hela listan:
rotter.se/prenumerationer

99 kr/år

Med medlems
rabatt: 99 kr

Med medlems
rabatt: 199 kr

299 kr

325 kr

