VIKTIG FRÅGA TILL DIG SOM MEDLEM I GGF
Alla föreningar har startats för ett mål av något slag. Föreningens styrelse känner nu att de vill höra
med GGF:s medlemmar vad ni vill att föreningen skall satsa på, vad ni tycker är viktig verksamhet.
Därför skulle vi väldigt gärna att var och en av er besvarar följande snabba enkät
1. Skall vi ha kvar Gotlands Genealogiska Förening?

Ja

Nej

2. Vid svaret Ja fyll i vilket eller vilka förslag tycker du känns viktigt?
A. Medlemsträffar i en datasal
B. Projekt av olika slag
C. Sommarträffar på intressanta platser på Gotland
D. Stödjande medlemskap
E. Oe Folki
F. Annat (ge exempel) ------------------------------Styrelsen vill väldigt gärna ha dina svar på den här lilla enkäten. Du behöver endast svara kort med
bokstäverna ovan om du vill. Svara gärna per e-post på till Ann-Christin Ringbom Lundgren epostadress: ankiringbom@hotmail.se Skriv gärna Medlemsfråga på ämnesraden
Det går också att svara per post
Ann-Christin Ringbom Lundgren
Klinte Sicklings 189
623 76 Klintehamn
Tel: 070-289 27 22

Medlemsträffarna kunde vara av olika slag, mer enkla med diskussioner kring släktforskning till mer
förberedda föredrag. Föreningen har nu tillgång till en liten trivsam datasal i Visby.
Styrelsen har förslag eller tankar kring projekt:
På SVAR finns Gotlands register över bouppteckningar utlagt fram till 2001. Men det är ganska svårt
att hitta det man söker utan indexering. Man får leta på måfå vilket är ytterst tidsödande. Gotlands
bouppteckningar är indexerade fram till 1935. Ett projekt för föreningens medlemmar kunde vara att
indexera den återstående tiden, för alla släktforskares bästa. Man kan delta i detta projekt var man
än bor. Alla deltagarna får därmed en prenumeration på SVAR. Det är den som man skall arbeta från,
men den tillgången kan var rätt värdefull i sig också.
Det finns även andra liknande projekt, av typ indexering, att välja på. Ett exempel bland flera är ett
bostadsregister för Visby.

En helt annan sorts projekt gäller DNA i släktforskningen där också alla kan delta. Ju fler som DNAtestar sig desto större klarhet kan vi få över hur mycket släkt vi gotlänningar egentligen är med
varandra. Vi informerar och byter synpunkter med detta på vår Facebooksida Gotlands Genealogiska
Förening, eller på annat vis om några önskar. Dessutom följer vi tillsammans detta projekts
utveckling.

