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Stora delegationens möte 

Genealogiska Samfundets i Finland stora delegation sammanträdde i Tammerfors den 4 maj 2019. 
Ordförande för mötet var Genealogiska Samfundets styrelsemedlem Mervi Lampi. Genealogiska Samfundet 
representerades även av verksamhetsledaren P.T. Kuusiluoma. I mötet deltog 17 personer, och 13 lokala 
släktforskarföreningar var representerade.

1. Delegationens ordförande berättade om stora delegationens syfte. Syftet med delegationen är att främja 
samarbetet mellan lokala släktforskarföreningar och att utgöra en länk mellan lokalföreningarna och 
Genealogiska Samfundet i Finland. Genealogiska Samfundets styrelse utser en ordförande för delegationen 
för en mandatperiod på två år. Ordföranden sammankallar delegationens möte minst vartannat år och 
förbereder mötets föredragningslista.

2. Mötesdeltagarna presenterade sig och berättade om sina föreningars verksamhet. I mötet deltog 
representanter för följande lokala släktforskarföreningar (inom parentes antalet medlemmar):
— Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf (70)
— Hämeenlinnan sukututkimusseura ry (200)
— Kymenlaakson sukututkimusseura ry (153)
— Lestijokiseudun Sukututkijat ry (60)
— Lahden seudun sukututkijat ry (429)
— Meri-Lapin Sukututkijat ry (90)
— Oulun sukututkimusseura ry (427)
— Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry (90)
— Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry (85)
— Åbonejdens släktforskare rf (400)
— Tampereen seudun sukututkimusseura ry (450)
— Vantaan Seudun Sukututkijat ry (350)
— Vesilahden seudun sukututkimusseura ry (150)

3. Mötet diskuterade stora delegationens betydelse och nödvändighet. Det konstaterades att det finns ett 
behov av gemensamma möten för föreningar som sysslar med släktforskning. Stora delegationens viktigaste 
uppgift ansågs vara att erbjuda ett forum där man kan diskutera samarbete såväl mellan 
centralorganisationen och de lokala föreningarna som mellan lokalföreningarna. 

Därtill ansågs det vara viktigt att man inom ramarna för stora delegationen kan planera och genomföra 
samarbete som är till nytta för hela släktforskningsfältet. Det konstaterades också att det är viktigt att veta 
vad andra lokala släktforskarföreningar gör och hur de svarar på de utmaningar som verksamhetsmiljön 
ställer. Det ansågs vara extra viktigt just nu, när intresset för föreningsverksamhet verkar minska snabbt på 
många håll.

Mötet konstaterade att stora delegationen bör sammanträda årligen separat från övriga evenemang och på 
olika håll i landet, så att mötet ordnas av den lokala släktforskarföreningen på orten. Man önskade att 
föredragningslistan ska innehålla tydliga diskussionsteman, men också möjlighet till fritt utbyte av tankar. 
Delegationens ordförande önskade att lokalföreningarna själva ska bidra aktivt till föredragningslistan genom 
att ge förslag till diskussionsteman.



4. Mötet förde en mångsidig diskussion om samarbetet mellan lokala släktforskarföreningar. Det 
diskuterades i detalj vilka samarbetsmöjligheter mötesdeltagarna såg i synnerhet i fråga om föredrags- och 
publikationsverksamheten.

Det konstaterades också att ett större samarbete skulle vara till nytta för lokalföreningarna i deras egen 
verksamhet, bland annat så att de kan få idéer från andra föreningar om hur de kan utveckla sin verksamhet. 
Besök hos andra lokalföreningar ansågs vara en bra idé, liksom att föreningarna i god tid informerar andra 
föreningar om större evenemang som de kommer att arrangera.

Det föreslogs att händelsekalendern på Genealogiska Samfundets webbplats kunde utvecklas till en 
nationell händelsekalender för släktforskningsevenemang. Då kunde åtminstone alla lokala 
släktforskarföreningar meddela om de evenemang som de ordnar. Genealogiska Samfundets 
verksamhetsledare konstaterade att detta kan genomföras.

Därtill konstaterades det vore viktigt med en bibliografi över de artiklar som de lokala 
släktforskarföreningarna publicerar i sina tidningar. Genealogiska Samfundets verksamhetsledare påpekade 
att representanter för några lokalföreningar inledde arbetet med en bibliografi för några år sedan, och att om 
detta material fortfarande är tillgängligt, kan Samfundet utreda möjligheterna att fortsätta med det.

Det önskades att Genealogiska Samfundet i Finland ska införa digitala publikationer från lokalföreningarna i 
SukuHaku. Verksamhetsledaren konstaterade att resultat av föreningarnas retroaktiva digitalisering liksom 
nya nummer som utkommer kan införas i SukuHaku. Utgivaren bör ange ett datum då respektive nummer av 
publikationen kan läsas i SukuHaku.

5. Mötet diskuterade samarbetet mellan Genealogiska Samfundet i Finland och lokalföreningarna. Det 
konstaterades att det finns behov av ett slutet diskussionsforum för lokalföreningarnas styrelsemedlemmar 
och det föreslogs att Samfundet öppnar en sådan på Facebook. Verksamhetsledaren uppgav att det kan 
göras under följande vecka efter mötet.

Det framfördes också önskemål om att listan över lokala släktforskarföreningar på Samfundets webbplats 
ska uppdateras. Verksamhetsledaren meddelade att även detta görs utan dröjsmål. Verksamhetsledaren 
begärde att lokalföreningarna ska se till att Samfundets informatör genast informeras om nya webbadresser, 
då adresserna ändras. Det samma gäller även föreningarnas e-postadresser.

Verksamhetsledaren bad också de lokala släktforskarföreningarna skriva artiklar om sin verksamhet på 
finska och svenska för publicering i medlemsbrevet Jalmari. Samfundet publicerar också gärna reklam för 
lokalföreningarnas stora evenemang i Jalmari.

Dessutom bad Samfundet lokalföreningarna hjälpa till med att informera om utbildningar som Samfundet 
ordnar inom föreningarnas verksamhetsområde, till exempel genom att publicera reklam om dem i 
föreningens tidning.

6. Mötet avtalade preliminärt att nästa möte för stora delegationen hålls våren 2020 i Lahtis med Lahden 
seudun sukututkijat ry som värd.

Mervi Lampi P. T. Kuusiluoma
Ordförande för stora delegationen Sekreterare för stora delegationen


