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Verksamhetsberättelse   2006-07-23  -  2009-07-26 

 

Ännu en verksamhetsperiod om tre år är till ända och summeras här. 

Jag blev överrumplande vald till Ordförande, eftersom valberedningen inte lyckats få tag i en kandidat, 

på släktårsmötet 2006 och lovade då att ”jag skulle göra så gott jag kunde”, vilket jag också har gjort. 

Jag har verkligen överträffat mig själv i uppdraget att förvalta denna förening. 

Det har varit en mycket givande, händelserik och utvecklande, samt stimulerande tre-års period. 

Mycken tid har gått åt att förnya den rådande kulturen och har kanske inte alltid setts med så blida 

ögon. 

 

Styrelsen 

Vid släktårsmötet 2006  valdes följande Ledamöter;  Peter Andersson, Sture Karlsson, Lars Andersson, 

Rikard Bergström, Susanne Cederholm, Ulrika Bergström. 

Suppleanter; Christine Lundin, Anders Nordberg. Revisorer; Gunnar Pettersson, Åke Månsson. 

Resurspersoner; Bertil Pettersson, Arne Olsson och Bodil König.  

Pga ett flertal avhopp kontaktades valberedningen, som adjungerade Jerry Österholm  hösten 2007. 

Vi har haft våra styrelsemöten hos varandra första året, därefter, genom mina kontakter, inom 

kommunen, ordnade jag tillgång till Kommunens lokaler i Palanderska Gården.   

  

Släktforskning 

Sveriges Släktforskarförbund anordnar varje år i augusti ”Släktforskardagar”  vilka är öppna för 

allmänheten. Ordförande har besökt dessa 2007 och 2008 och funnit dom mycket värdefulla och 

informativa. Där kan mycket information kring släktforskning hämtas och information utbytas,  

forskare emellan.  

I år hålls dessa dagar i Falköping 21-23 augusti. Ett stort antal utställare lämnar där information om 

hjälpmedel i släktforskning.  

 

AllGen (Alla Generationer) 

Föreningens Släktforskare samlar sin forskning i något som kallas för Alla Generationer (AllGen) 

vilket läggs ner mycket tid på att föra in släktingar i. Till dags dato har den ansvarige, Arne Olsson 

sammanställt närmare 12.000 släktingar till Annika och Håkan Kraak. Alla släktingar fram till  

exempelvis  1900 kan läggas ut på hemsidan. Person uppgifts lagen (PUL) lägger hinder för att lägga  
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ut nu levande släktingar, utan deras medgivande. Däremot kan säkert AllGen-listan skrivas ut och 

skickas till intresserade. Tag gärna kontakt med våra Släktforskare, de kan berätta vad de kommit fram 

till idag. 

 

Marknadsföring 

På ”Släktforskardagarna” gjorde Ordförande reklam för vår släktförening och delade ut material. 

 

Radiointervju (Radio Blekinge P4) 

Ordförande intervjuades i Radio Blekinge P4 sommaren 2007 och gjorde PR för LångöraSläkten samt 

Lotshuset. 

 

Medlems-, Nyrekryterings- och Saknadbrev (Utskick) 

I samband med utskicket (675 stycken) av 2007 års medlemsbrev (brevet  översattes till engelska av 

Ordförandes make, Jerry), skickades även ett s. k. ”saknadbrev” (200 stycken) ut där föreningen ber 

passiva medlemmar (tre års passivitet innebär uteslutning  att återigen bli aktiva. Breven innehöll bla 

bilder från 2006 års släktårsmöte, samt artiklar som gick att köpa.  2008 skickades ett s. k. 

”nyrekryteringsbrev” (200 stycken) ut till Sissa-grenen Nummer 1. Av dessa värvades  ca en fjärdedel. 

 

Material (Kansli) 

I ett förråd på en vind i Karlskrona har vi det mesta av vårt material, som samlats i 43 år (tyvärr finns 

inte allt där). Där finns bl.a.Medlemsförteckningar (LMF) Långöraminnen  Långöranålar  Hjalmar 

Berglunds Stamtavlor och 6-generationstavlor. Vi visar gärna detta, vi kallar för ”kansliet”  för de 

medlemmar som så önskar. 

 

Sommarmöten 

Vi har infört årliga sommarmöten i samarrangemang med Långörens Hembygdsförening. Dessa har 

varit uppskattade av de närvarande medlemmarna. Vi ser det som vårt sätt att ha lite medlemsvård och 

det har varit bland det roligaste med det hela. All kontakt, både positiv och negativ, med våra 

medlemmar har varit kul, vare sig det varit personligen, via telefon och mejl eller brevledes. Vid 

utskicken av beställt material, välkommen- och tackbrev har ordföranden skrivit personliga brev och 

bilagt frimärkerade enkäter, där tyvärr bara ett fåtal återsändes. 
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EKONOMI 

Mycket tid har lagts, på att försöka förstå, Kassörens bokföring. Vi har bara lyckats få ner  Kassören 

till två styrelsemöten. Vi har fått honom att förstå vikten av att följa föreningens stagdar, som säger att 

revision skall göras på varje årsbokslut. 

Kassören har erkänt att han har haft stora delar av föreningens pengar på egna konton. Han  har 

förmåtts betala tillbaka en del, men mycket fattas fortfarande. Efter att vi infört eRedovisning 

(internetbank) på föreningens PlusGirokonto har saldot hela tiden ökat, bara på  tiden (16 månader) 

som eRedovisning (som medger att fler än Kassören har insyn på kontot) funnits för föreningen har 

ökningen varit lavinartad. Detta är belastande för Kassören. Styrelsen och Revisorn har framfört stark 

kritik mot Kassören och uppmanat honom,  att genomföra en nyrevision av åren 2000-2005. Detta 

påstår han att han har gjort, men inte redovisat för Revisorn och Ordföranden och så länge som det 

ekonomiska underlaget  fortfarande finns hos Kassören i Göteborg , så går det inte att kolla.  Det är 

inte omöjligt att rättsliga åtgärder behöver vidtas. Vi förstår alla om Släktårsmötet inte vill ge Kassören 

förnyat förtroende. 
 

Medlemsförteckning (LMF) 

En mycket positiv bieffekt av insynen i bokföringen - eRedovisningen har blivit att  

medlemsförteckningen nu kunnat göras mycket bättre än den någonsin varit tidigare, nära nog 

komplett för första gången, Tack vara vår ansvarige Arne Olsson. 

Tidigare har det varit många fel i denna, som nu rättats till av ansvariga Resurspersoner. 
 

Avslutning 

Vi gick in med olika förutsättningar och kunskaper, tankar och idéer, om hur vi skulle väcka en 

slumrande förening. Det var mycket att lära för oss alla, de flesta av oss var nya, vad gäller 

LångöraSläktens Släktförening. Med entusiasm och gå-påar-anda  har vi nu kommit till avslutning på 

detta ideella arbete och kan nu säga, att vi fått en livaktig och  kanske utvecklingsbar,  livsduglig 

förening, som förhoppningsvis är förändringsbenägen.  

 
 

Varma och Soliga Släktsommarhälsningar från Er Entusiastiska – Framåtsträvande – Okonventionella  

Ostrukturerade - Förändringsbenägna  Ordförande 

Karlskrona  Juni-Juli  2009     
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Förändringar i  Föreningens ekonomi 2007 – 2009  enligt PlusGirot 

  

          

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           


