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GöteborgsRegionens Släktforskare 

f.d. Västra Sveriges Genealogiska Förening 

Bildad år 1946. 
 

Föreningens ändamål är att främja släktforskning och höja intresset för densamma 

samt att stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor. 

 

VERKSAMHETSÅRET 2011 
 

Styrelse      Övriga funktionärer 
Ordförande: Per Clemensson    Revisorer: Siv Magnusson 

Vice ordf.: LarsOlof Lööf      Einar Wanner    

Sekreterare: Joel Holger    Rev.suppleant:  Gunnar I Ericsson 

Kassör:  Ewert Arwidsson    

Klubbmästare  Karin Holger    Valnämnd: GRS styrelse 2011 

Ledamöter:  Jan Forslund      

  Per Liljeström       

  Ulf Lundquist    Västanbladets redaktion   

  Barbro Maijgren     Per Clemensson   

Suppleanter: Anita Fyhr      Joel Holger 

  Jonas Kullgren       Per Liljeström 

 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2011-2012 508 helbetalande medlemmar, 76 familjemedlemmar, 2 ständiga 

medlemmar och 7 hedersledamöter, tillsammans 593 medlemmar, en ökning med 29 sedan föregående år. 

Av föreningens medlemmar är ca 78 % 65 år eller äldre. Ca 55 % är kvinnor och 45 % är män. 

 

Hedersledamöter 
Arkitekt Elisabeth Ahldin Dahl   F. 1.e arkivarie Per Clemensson  

Inred.arkitekt Karin Holger    Arkitekt Joel Holger   

Museiintendent  LarsOlof Lööf   F. kammarskrivare  Pär-Olov Odmer (avl. 3/3 2011) 

Fru Sonja Rindby     F. arkivarie  Bengt O.T. Sjögren 

 

Stadgar 
Antagna den 16 maj 1946 med revideringar den 22 mars 1988 och 13 mars år 2000. 

 

Adresser               
Erik Dahlbergsgatan 36 B, 411 26 Göteborg.   E-post  g.r.s@telia.com.  Hemsida  www.genealogi.se/grs/ 
 

GöteborgsRegionens Släktforskare är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund  

samt ansluten till Göteborgs Hembygdsförbund. 

 

STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft sina sammanträden i föreningslokalen. Under året har hållits 8 protokollförda sammanträden.  

 

MÖTEN, ÖPPET HUS OCH UTFÄRDER 
Där ej annat nämns har möten hållits i samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan. Lokalen och serveringen har i 

allmänhet iordningställts av Karin och Joel Holger, Torborg Vendeltun och Axel Svensson. 

 

1. Måndag den 14 febr. kl. 18.30. 

Föredrag i samlingssalen. Johan Ahlén berättade om ”Flygfotohistoria - ett Sverige i repris” - 
- om alla de gårdar i Sverige som fotograferats från luften på 1950-talet. Kaffeservering. Avgift 50.- kr. 

26 medlemmar var närvarande. 

 

2. Måndag den 28 mars kl. 18.30.   

Ordinarie ÅRSMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll. 

Vid förhandlingarna godkändes styrelsens årsredovisning 2010, vilken lades till handlingarna. Styrelsen för 2010 
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beviljades ansvarsfrihet. Till 2011 års valnämnd utsågs GRS styrelse 2011.  

Efter förhandlingarna hölls föredrag avBjörn Lippold om ”Hur hittar man sin soldat?”  -  om soldatforskning 

och soldatregister. Kaffeservering. Närvarande 33 st medlemmar. Avgift 50.- kr. 

 

3. Lördag den 14 maj.  BUSSUTFÄRD i samarrangemang med Riksföreningen Sverigekontakt.  
Vi besökte först Mariedals slott, vilket visades av Claes Ivar Virgin. Se reseberättelse av Per Liljeström i 

Västanbladet nr 3-2011. Efter lunch på Lundsbrunns kurort gick resan vidare till Skara gamla bibliotek, där 

”Västgötalagen från 1280” förevisades av Sven Olof Ask. Vi besökte även en utställning i Skara domkyrka 

med ”Den svenska reformationens litteratur”. Resan startade från Heden kl. 09.00 och vi var åter kl. 18.00. 

Resan planerades av Per Clemensson och Bengt O.T. Sjögren. Kostnad 450.- kr/person, vilket betalades med 

giroinbetalning. Antal deltagare från GRS 27 st. 

 

5. Måndagen den 12 sept. kl. 11.00.  Visning av Kortedala museum TVÅ RUM OCK KÖK med adress 

Adventsvägen 1. Endast 6 pers. mötte upp för att bese denna lägenhet från 1950-talet. GRS bjöd på entréavgiften.  

 

6. Måndag den 17 okt. kl. 18.30.   

Föredrag av f.d chefen för Konstmuseet Björn Fredlund: ”Stora Bilder af trä uthugde” - om skulpturerna på 

broarna över Stora Hamnkanalen i 1600-talets Göteborg. Kaffeservering. Antal deltagare 36 st. Avgift 50.- kr. 

 

7. Söndagen den 30 okt. kl. 10.00-14.00.  ÖPPET HUS i föreningslokalen på Erik Dahlbergsgatan.  
I korridoren ordnades som tidigare år en utställning av antavlor, klippsamlingar mm. Per Liljeström kåserade om 

”Personer jag mött” kl. 11.30 i samlingssalen. Endast 20 personer var närvarande denna regniga och blåsiga dag, 

varav 9 funktionärer. GRS bjöd på kaffe med kaka, som vanligt arrangerat av Karin Holger. 

 

8. Måndag den 21 nov.  kl. 18.30.  Ordinarie HÖSTMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll.  

Budget och oförändrad årsavgift för 2012 fastställdes (150:- kr, resp. 50:- kr för familjemedlem).  

Per Clemensson omvaldes till G R S ordförande för 2012. Även de fem (Jan Forslund, Karin Holger, Per 

Liljeström, LarsOlof Lööf och Anita Fyhr), vars mandat nu gick ut, liksom revisorerna, omvaldes.  

Efter förhandlingarna berättade Niels Hegge om ”Källorna vid norsk släktforskning”. 34 medlemmar var 

närvarande. Avgift 50.- kr. Kaffeservering.  

 

SPECIELLA ARRANGEMANG 
9. INFORMATIONSMÖTEN FÖR NYA MEDLEMMAR har hållits i samlingssalen den 31 jan. samt den 22 

sept. 7 resp. 8 nya medlemmar kom och informerades om föreningen av Per Clemensson, om biblioteket av Joel 

Holger samt om forskningsdatorer av Ingela Martenius. GRS bjöd på kaffe och wienerbröd. 

 

10. SLÄKTFORSKNINGENS DAGAR  på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen,  

fredag, lördag och söndag 18 - 20 mars.  Dagarna arrangerades med utställningsmontrar och föredrag genom ett 

samarbete mellan Landsarkivet, G R S, DIS-Väst, Föreningen Släktdata samt Stadsbiblioteket och Stadsmuseet. 

17 st föreningar, arkiv m.fl. anordnade montrar och föredrag. Allt var öppet för allmänheten och utan avgift. 

Antalet besökande uppskattades till  3.300 personer. Till föredragen i källarplanets samlingssal kom sammanlagt 

ca 936 personer. Dagarna och föreläsningarna refererades med foton av Per Liljeström i Västanbladet nr 2-2011.  

 
11. SLÄKTFORSKARDAGAR I NORRKÖPING, lördag och söndag den 27-28 aug.  

GRS hade ingen egen monter detta år. Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls lördagen den 27 aug. 

med Inger Clemensson och Joel Holger som ombud från G R S.   Referat i Västanbladet nr 4-2011.   

 

12. BOK- OCH BIBLIOTEKMÄSSAN den 23-26 sept. EmiWebb, GöteborgsEmigranten och Riksföreningen 

Sverigekontakt hade en monter för information och försäljning av CD, böcker mm. Den bemannades för GRS 

räkning av Ewert Arwidsson.  

 
13. JOURHAVANDE PÅ STADSBIBLIOTEKET. G R S ställde upp på onsdagar kl. 15.00-18.00 såväl under 

våren som hösten  med en jourhavande erfaren släktforskare, vilken hjälpte till vid datorerna och svarade på frågor 

från nyblivna släktforskare. Denna insats från flera medlemmar har fallit mycket väl ut och till stor belåtenhet från 

bibliotekets sida. Ansvarig bibliotekarie är Susanne Fleischer och från G R S Per Clemensson. Föreningen erhåller 

arvode för insatserna.  
 

14. SLÄKTFORSKARDAG I BORÅS, lördag den 15 okt., GRS monter arrangerades av Jan Forslund och Ulf 

Lundquist. 

 

ÖVRIG VERKSAMHET  
I föreningslokalen har Ingela Martenius på uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetat med registrering mm alla 
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veckans dagar, samt haft jouröppet i lokalen för rådgivning kl. 10-14 måndag, onsdag och fredag samt torsdag kl. 

14-19. Från 1 dec. har Majvor Bergström förstärkt verksamheten, även detta på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

 

Tisdagar samt torsdagar kl. 10-14  (med sedvanliga sommar-, jul- och nyårsuppehåll) har för löpande göromål, 

registrering och rådgivning till besökanden deltagit ”tisdagsgruppen”: Karin och Joel Holger samt Jonas 

Kullgren, Barbro Maijgren och Ulf Lundquist samt ”torsdagsgruppen”:  Karin Gustafsson, Aina Nilsson, Sonja 

Rindby och Torborg Vendeltun, vilka har fortsatt med att för Landsarkivets räkning arbeta med den Långströmska 

klippsamlingen av familjenotiser. Under hösten har Majvor Bergström och Aina Olausson tillkommit i gruppen. 

 

Under året har bibliotek och forskarplatser haft 878 st noterade besök, inkl. kursdeltagare. Lokalerna har dessutom 

besökts av 129 medlemmar och gäster i samband med våra möten och föreningskvällar.  

 

G R S bibliotek har tillförts ett antal böcker som inköpts eller lämnats som gåvor.  Nytillkomna titlar registreras i 

löpande ordning i en liggare samt i dataprogrammet ‘FileMaker’ på en särskild dator fabrikat COMPAQ.  

Här kan man söka på författare, boktitel eller ämne och viss mån på ort- eller personnamn. Antalet volymer i 

biblioteket vid årsskiftet 2011-2012 har ökat med 91 st till 6.006 nummer. Ett 60-tal tidskrifter från andra 

släktforskarföreningar finns att läsa i biblioteket. Tidigare årgångar har arkiverats i boxar. Äldre nummer, före år 

1996, är med några undantag utrensade.  8 st antecknade hemlån av böcker är noterade.  

 

G R S HEMSIDA på Internet, kallad ”GÖTEBORGSRÖTTER”, är underordnad Släktforskarförbundets 

hemsida ”RÖTTER”. Webbmaster är Lars Nyqvist och webbadress  www.genealogi.se/grs/. Antalet besök har 

t.o.m. år 2011 varit 14.800 st, dvs under det gångna året ca 3.250 besök.  G R S presenterar här sin verksamhet, 

hur man blir medlem, biblioteket, arrangemang, kurser, forskningsresultat mm.   
 

KURSER 
Anita Fyhr  har under våren lett en nybörjarkurs och Per Clemensson en en-dagarskurs i handskriftsläsning.  

Under hösten ordnade Per kurs i handskriftsläsning och Anita nybörjarkurs ”Steg för steg”. Kurserna har hållits i 

GRS lokaler. 

 

VÄSTANBLADET 
G R S medlemstidning  trycktes under året med fyra nummer om vardera 675 ex.   

och 36 sidor.  Formatet har som tidigare varit A 5 med färgtryck på omslaget samt bildsidor.   

Joel Holger har ansvarat för layout och utskrift. Tryckning, falsning och häftning utfördes av firma Typografia 

AB. Utskick i kuvert och som ‘Föreningsbrev’ till medlemmar m.fl. ombesörjdes av Karin och Joel Holger. 

Under året har tidningen sänts till 10 st. prenumererande bibliotek och arkiv i landet. Avgiften är 125.- kr/år.  

Arkiven och Stadsbiblioteket i Göteborg erhåller dock Västanbladet utan avgift. 

Omkr. 60 ex. har sänts till andra släktforskarföreningar som utbytestidningar.    

Genom 6 st. annonser har vi erhållit ekonomiskt tillskott för utgivningen. 

 

SLÄKTFORSKARSERVICE  
G R S erhåller brev och e-post med släktforskarfrågor, ibland från utlandet. Svar har utarbetats av Sonja Rindby 

och Ingela Martenius.. 

 

LOTTERIER 
Genom Cathryn och Jan Forslunds insats har många Sverige-lotter sålts vid sammankomster, dessutom 

Julkalendrar och Enjoy-bonusguiden efter beställning. Lotteri har dessutom anordnats vid Öppet Hus med 100 

lotter á 10:- kr och bokvinster.  

 

TACK 
Ett stort tack riktas till alla föreningsmedlemmar, som bidragit till verksamheten genom personliga gåvor 

och insatser.  

Tack också till våra myndigheter för tillskott till stärkande av föreningens ekonomi.  Särskilt Göteborgs 

Idrotts- och föreningsförvaltning har bidragit med stöd till lokalhyra och aktiviteter. 

 

Göteborg i februari 2012 
 

 

För styrelsen 

 

Per Clemensson      Joel Holger 

Per Clemensson, ordf.      Joel Holger, sekr. 

http://www.genealogi.se/grs/

