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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  2010  

 

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 2010 

Ledamöter:  Jan Forslund      

  Per Liljeström       

  Ulf Lundquist          

  Barbro Maijgren   Västanbladets redaktion   

Suppleanter: Anita Fyhr      Per Clemensson   

  Jonas Kullgren       Joel Holger    

         Per Liljeström   

    

    

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet  2010-2011  

478 helbetalande medlemmar, 75 familjemedlemmar samt 3 ständiga medlemmar 

och 8 hedersledamöter, allt tillsammans  564 medlemmar,  en ökning med 44 sedan föregående år. 

Av föreningens alla medlemmar har ca 78 % uppgivit en ålder av 65 år eller äldre. 

 

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 

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. 

               

  

    

 GöteborgsRegionens Släktforskare är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund  

samt ansluten till Göteborgs Hembygdsförbund. 

Organisationsnummer  857204-7564 
    

 

FÖRENINGSLOKALEN 
Lokalen vid Erik Dahlbergsgatan 36 B i Göteborg har en entréhall och litet  pentryskåp, biblioteksrum med 

forskarplatser samt styrelserum. Lokalen är lättillgänglig och mycket ändamålsenlig. Den har använts till gagn 

för föreningens verksamhet på flera sätt. Se därom nedan.  

Lokalen är dock ej handikappanpassad. I källarkorridoren finns WC och förråd samt ett extra rum, kallat 

Annexet, som ger plats åt kopiering, arkiv och extra mindre sammanträden.  



 
 

 

 

Föreningen utnyttjar vid sina medlemsmöten en samlingssal i källarkorridoren med tillhörande kök. Tillgången 

till samlingslokalen, som rymmer ca 40 personer, ingår i G R S lokalhyra och bokas in på en anslagstavla. 

I samband med föreningsmöten gör även många medlemmar sig bekanta med biblioteket och datorerna.  

Se vidare ”Övrig verksamhet” nedan. 

 

STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft sina sammanträden i föreningslokalen.      
Under året har hållits 7 protokollförda sammanträden.  
 

 

MÖTEN, ÖPPNA 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, Axel Svensson och med Leif Andersson 

som medhjälpare. 

 

1.   

Måndag den 15 febr. kl. 14.00.   

Stadsmuseets arkiv och magasin vid Polstjärnegatan 8 B.  

Enskild resa med bil eller buss.  18 personer kom till LarsOlof Lööfs och Christian Thoréns visning. Avgift togs 

ut med 50.- kr.  

2. 

Måndag den 8 mars.   
Ordinarie ÅRSMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll. 

Vid de sedvanliga förhandlingarna godkändes styrelsens årsredovisning 2009, vilken lades till handlingarna. 

Styrelsen för 2009 beviljades ansvarsfrihet. Till 2010 års valnämnd utsågs GRS styrelse 2010.  

Efter förhandlingarna föredrag om ”Hur vi hittade släktingar i Argentina” av Margareta Christiansson och 

Kerstin Wendt-Larsson. 

Kaffeservering. Närvarande 32 st medlemmar. Avgift 50.- kr.   

3. 

Måndag 19 april kl. 18.30.  
Föredrag om ”Jakten på Peter Militz - forskningar kring en borgare” av Gudrun Nyberg.  

Kaffeservering. Antal deltagare 26 st. Avgift 50.- kr. 

4. 

Lördag den 22 maj.  BUSSUTFÄRD till Marstrand ”på tvären”. 

Vi reste från Heden kl. 09.00 till Marstrand i strålande solsken. Lars-Göran Johansson och Eva Böckman 

introducerade Marstrands historia i samband med morgonfika i Missionshuset. Lars-Göran och Stig Kristoffersson 

guidade oss under promenad tvärs ön, från norr till söder (dvs inte upp till fästningen). Lunch på restaurang 

Högvakten. Vi var tillbaka vid Heden kl. 17.30.  Resan planerades av Per Clemensson. Kostnad 300.- kr/person, 

vilket betalades med giroinbetalning. Antal deltagare  53 st. 

5. 

Onsdagen den 15 sept. kl. 18.00.   

Stadsmuseets Faktarum Norra Hamngatan 12 

visades av LarsOlof Lööf. Ordinarie entréavgift betalades till museet. Individuellt kaffe togs med och GRS bjöd 

på tilltugg. Antal deltagare 27 st. 

6. 

Måndag den 11 okt. kl. 18.30.   
Föredrag ”Folklig klädsel och folkdräkter” av Ingela Martenius, som även  

visade huvudbonader, textilier och bilder. 

Kaffeservering. Antal deltagare 29 st. Avgift 50.- kr.  

 

7. 

Söndagen den 7 nov. 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 Clemensson kåserade om 

släktforskning kl.11.00 i samlingssalen. 38 personer kom under dagen och dessa fick kaffe med kaka. 

8. 

Måndag den 29 nov.  Ordinarie HÖSTMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll.  

Kvällen började med glögg och tilltugg, vilket uppskattades stort, särskilt som vädret var bistert kallt och snöigt. 

Budget och oförändrad årsavgift för 2011 fastställdes. Per Clemensson omvaldes till G R S ordförande för 2011.   

Tidigare ledamöter Ewert Arwidsson, Joel Holger, Ulf Lundquist, Barbro Maijgren samt suppleant Jonas Kullgren 

omvaldes för 2011 och 2012.  

Till revisorer omvaldes för år 2011 Einar Wanner och Siv Magnusson;  till revisorssuppleant omvaldes Gunnar I. 

Ericsson. 



 
 

 

 

Efter förhandlingarna kåserade, var för sig, Jonas Kullgren och Per Clemensson om  

”Julförberedelser mm i Bohuslän resp. Skåne i äldre tider”. 
34 medlemmar var närvarande.  Avgift 50.- kr. Kaffeservering.  

 

 

SPECIELLA  ARRANGEMANG 
9. 
SLÄKTFORSKNINGENS DAGAR  på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen, lördag och söndag den 20-21 mars.  

Dagen arrangerades med utställningsmontrar och föredrag som ett samarbete mellan Landsarkivet, G R S, DIS-

Väst, Föreningen Släktdata samt Stadsbiblioteket. Ytterligare 10 st föreningar, arkiv m.fl. anordnade montrar och 

föredrag. Allt var öppet för allmänheten och utan avgift. Antalet besökande uppskattades till  2.500 personer. Till 

föredragen i källarplanets samlingssal kom sammanlagt ca 600 personer. Dagarna refererades av Ingela Martenius 

med foton av Per Liljeström i Västanbladet nr 2-2010.  

10. 

SLÄKTFORSKARDAGAR I ÖREBRO, lördag och söndag den 28-29 aug.  

GRS hade ingen egen monter detta år. 

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls lördagen den 28 aug. med Ewert Arwidsson och Anita Fyhr 

som delegater från G R S.  Vi hade inlämnat en motion till stämman om att ”dagarna” endast  skulle anordnas 

vartannat år.  Motionen avslogs.  

11. 
BOK- OCH BIBLIOTEKMÄSSAN den 23-26 sept. EmiWebb hade en monter för information och försäljning 

av CD, böcker mm. Den bemannades för GRS räkning av Ewert Arwidsson.  

12. 

JOURHAVANDE PÅ STADSBIBLIOTEKET. G R S ställde upp på onsdagar såväl under våren som hösten  

med en jourhavande erfaren släktforskare kl. 15.00-18.00, vilken svarade på frågor av släktforskare och hjälpte till 

vid datorerna. 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.  

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET  
 

LOKALEN ERIK DAHLBERGSGATAN 
Till hjälp för GRS verksamhet har Ingela Martenius från den 26 april arbetat med registrering mm alla veckans 

dagar samt haft jouröppet i lokalen kl. 10-14 måndag, onsdag och fredag. 

 

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, samt ”torsdagsgruppen”: Karin Block (d.13/5 2010), Karin Gustafsson, Aina Nilsson, Sonja Rindby 

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

klippsamlingen av familjenotiser.  

 

Utökad öppethållning för forskning vissa dagar kl. 17-19 lockade endast ett fåtal besökare. 

 

Under året har bibliotek och forskarplatser haft 957 st noterade besök, inkl. kursdeltagare.  

Lokalerna har dessutom besökts av omkr. 159 medlemmar och gäster i samband med våra möten, föreningskvällar 

och Öppet Hus. 

 
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 2010-2011 har ökat med 60 st till  5.915 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.  17 st antecknade hemlån är noterade.  

 

Ingela Martenius har under året arbetat med personregister till Ulrika Kullgrens Stamträd, Hvitfeldtska läroverkets 

elever, Göteborgs Karl Johans församling till version 6 av CD-skivan Sveriges Dödbok, kyrkoherde Hjortbergs i 

Släp journaler. 

 
Inventarier.  5 st kontorsstolar har inköpts under året.  

 
Försäkring. Inventarier och bokbestånd är under år 2010 försäkrat genom Sveriges Hembygdsförbund. 



 
 

 

 

Inventarier värderas till 55.000.- kr. Bokbeståndet har värderats av Tommy Näzell till kr. 254.000:- kr. 

 

 

DATORER FÖR REGISTRERING OCH FORSKNING 

I biblioteket finns tre forskarplatser för läsning på Internet och ett stort antal CD-skivor. Operativsystem har varit 

Windows XP. Föreningen har haft abonnemang på  SVAR, Genline, AD OnLine och Ancestry´s digitala sajter.   

E-post har tagits emot på e-postadressen  g.r.s@telia.com 

Till Ingela Martenius registreringsarbeten inköptes under våren en lap-top-dator. 

 

 
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 2010 varit  11.550 st, dvs under det gångna året ca 3.100 besök.  G R S presenterar här sin verksamhet, 

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

 

KURSER  

Data och Filhantering.  Kurs anordnades f.o.m. 6 april med 8 st deltagare med Robert Forslund som kursledare.   

Nybörjarkurser i släktforskning.  Per Clemensson hade under våren kurs dagtid f.o.m. 18/1 med 9 deltagare och 

Anita Fyhr på kvällstid med 10 deltagare.  

Under hösten ordnade Per nybörjarkurs på dagtid med 8 deltagare och Anita på eftermiddagen  med 7 deltagare. 

Kurserna har hållits i GRS styrelserum. 

 

 

VÄSTANBLADET   

G R S medlemstidning  utkom under året med fyra nummer om vardera ca 650 ex.   

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

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

AB. Utskick i kuvert och som ‘Föreningsbrev’ ombesörjdes av Karin och Joel Holger. 

Tryckningskostnad och portoavgift är utan moms.   

Under året har tidningen sänts till 11 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 8 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 i de flesta fall utarbetats av Sonja Rindby. 

 

 

 

 

LOTTERIER 
Genom Cathryn och Jan Forslunds insats har 167 st Sverige-lotter sålts vid sammankomster, dessutom 78 st 

Julkalendrar och 14 st Enjoy-bonusguiden efter beställning.  

Lotteri har dessutom anordnats vid Öppet Hus med 100 lotter á 10:- kr och bokvinster.  

 

EKONOMI 
Medlemsavgiften för år 2010 har varit oförändrad 150.- kr. och för familjemedlem 50.- kr. 

Utöver medlemsavgifterna är kommunens lokal- och aktivitetsbidrag de stora intäkterna.   

Under året har tillkommit ett anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen, eftersom GRS ordnar en kanslitjänst till en 

arbetslös person.  

Liksom tidigare år har vi arrangerat ’Släktforskningens dagar’ i Göteborg, ställt ut på Bokmässan samt haft GRS 

egna Öppna Hus; alla aktiviteter med avsikt att öka kontakterna mot såväl nya och gamla släktforskare och 

försälja DVD-skivor, böcker, kartor mm.  Föreningen säljer i kommission flera av Släktforskarförbundets utgåvor.  

De nya DVD-databaserna ’Sveriges dödbok 1901-2009’ och ’Sveriges befolkning 1880’ har gjort att försäljningen 

varit kvar på en hög nivå.  

Under våren och hösten  har släktforskarjouren fortsatt på Stadsbiblioteket varje onsdag eftermiddag, för vilket 

föreningen får ersättning.  

Våra utåtriktade verksamheter, där även kursverksamhet ingår, har bidragit till ett ökande medlemsantal. 

De enskilt största utgifterna är lokalhyran och medlemstidningen Västanbladet. 

mailto:g.r.s@telia.com
http://www.genealogi.se/grs/


 
 

 

 

 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med  att försöka öka intäkterna på olika sätt samt att kontrollera kostnaderna, utan 

att göra avkall på den utåtriktade verksamheten. 

Se i övrigt bokslutet, vilket bifogas verksamhetsberättelsen.   

 

 

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 2011 
 

För styrelsen 

 

Per Clemensson     Joel Holger 

 

Per Clemensson, ordf.      Joel Holger, sekr. 

 

 

 

 

 


