
Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för 
Värmlands Släktforskarförening i Gamla Badhuset 
i Karlstad den 15 december 1983. 

 

§ 1 

Mötet öppnades av Ulf Nilsson, Filipstad, i sin egenskap av ledamot av interimsstyrelsen. Han 
redogjorde för bakgrunden till mötet och hälsade alla i den stora församlingen hjärtligt välkomna. 

§ 2 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 

Ulf Nilsson, Filipstad, valdes att som ordförande leda kvällens förhandlingar. 

§ 4 

Peter Olausson, Karlstad, valdes att som sekreterare föra protokoll vid mötet. 

§ 5 

Harry Edberg, Karlstad och Helge Härdne, Deje, valdes till justeringsmän. 

§ 6 

Mötet beslöt enhälligt att bilda föreningen Värmlands Släktforskarförening. 

§ 7 

Interimsstyrelsen hade utarbetat ett förslag till stadgar för föreningen. Detta togs nu upp till 
diskussion. Stadgarnas § 5 ändrades och fick följande ordalydelse: 
"Årsmötet utser ordförande, fyra ordinarie styrelseledamöter och fyra suppleanter för dessa. 
Ordförandens mandattid är ett år. Den övriga styrelsens mandattid är två år, med växelvis avgång 
för halva styrelsen vart år." 
En ny paragraf antogs, som fick nummer 13. Den fick följande lydelse: 
"Styrelsen skall utse kontaktpersoner för föreningen inom varje region av Värmland." 
Stadgeförslagets trettonde paragraf får således ordningsnumret 14, § 14 blir § 15, etcetera. 
Efter dessa ändringar och tillägg antogs det förelagda förslaget som föreningens stadgar. 

§ 8 

Anders Höglund, Kristinehamn, valdes till föreningens ordförande för år 1984. 

§ 9 

Mötet beslutade i enlighet med stadgarnas bestämmelser att antalet styrelseledamöter skulle vara 
fyra, med fyra suppleanter för dessa. 

 



§ 10 

Till ordinarie ledamöter av styrelsen på två år valdes: Ingrid Johansson, Grums, och Ulf Nilsson, 
Filipstad. Till ordinarie ledamöter av styrelsen på ett år valdes: Eivor Lantz, Hammarö, och Lars-
Gunnar Sander, Forshaga. Till suppleanter i styrelsen på två år valdes: Carl-Fredrik Holmer och 
Torun Mossfeldt, båda Karlstad. Till suppleanter i styrelsen på ett år valdes: Yvonne Korsbo och 
Henrik Lindström, båda Karlstad. 

§ 11 

Till revisorer valdes Johan Backlund, Östra Fågelvik, och Sten Ek, Karlstad. Till revisorsuppleant 
valdes Leif Gidlöf, Karlstad. 

§ 12 

Till att ingå i valberedningen valdes Peter Olausson (sammankallande), Eva Fredriksson och 
Gunnel Kvarnström, samtliga Karlstad. 

§ 13 

Mötet fastställde medlemsavgiften för år 1984 till 25 kronor. 

§ 14 

Mötet avslutades av ordföranden, varefter följde ett intressant föredrag av Olga Dahl från Göteborg. 

Karlstad den 21 december 1983 

Peter Olausson 
Sekreterare 

Helge Härdne 
Justerare 

Harry Edberg 
Justerare 

 
 


