
Verksamhetsberättelse 1984 

 

Konstituering 

Värmlands Släktforskarförening hade sitt konstituerande möte på Gamla Badhuset i Karlstad 1983-
12-15. 

Verksamhetsåret 

Det första verksamhetsåret omfattade tiden 1983-12-15 till 1984-12-31. Något regelrätt årsmöte 
hölls inte under 1984 på grund av att tiden från konstitueringen till föreskriven tid för årsmöte, 
ansågs för kort. 

Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i 
Värmland och förena dem som delar detta intresse. 

Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhåller den som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Vid det 
konstituerande mötet hade 150 personer mött upp. Den 7 mars hade 143 personer betalt 
medlemsavgift, och vid årets slut (31/12) 185 stycken. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var för 1984, 25 kronor. 

Föreningens funktionärer 

Föreningens funktionärer har under året varit: 

Ordförande   Anders Höglund, Kristinehamn 

Vice ordförande   Ulf Nilsson, Filipstad 

Sekreterare   Ingrid Johansson, Grums 

Kassör   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 

Ledamot 
 

Eivor Lantz, Hammarö 

Suppleanter 
 

Torun Mossfeldt, Karlstad 

  
Carl-Fredrik Holmer, Karlstad 

  
Yvonne Korsbo, Karlstad 

  
Henrik Lindström, Karlstad 

Revisorer   Sten Ek, Karlstad 

    Johan Backlund, Karlstad 

Revisorsuppleant   Leif Gidlöf, Karlstad 

Valberedning   Peter Olausson, Karlstad 

    Eva Fredriksson, Karlstad 

  
Gunnel Kvarnström, Karlstad 

Förutom dessa av konstituerande mötet valda personer, har styrelsen utsett Torun Mossfeldt till 
materialförvaltare för föreningens samlingar på Gamla Badhuset i Karlstad. 

 

 

 

 

 



Styrelsesammanträden 

Styrelsesammanträden har hållits vid fyra tillfällen. "Stora frågor" har varit föreningens allmänna 
möten, medlemsbladets utformning, inköp av ficheläsare, arkivutrymme samt regionindelningen. 

Allmäna möten (se nedan). 

Medlemsbladet har utkommit med tre nummer under året. 

Genom förmedling av Lars-Gunnar Sander inköptes en ficheläsare som placerats på Gamla 
Badhuset i Karlstad. 

Föreningens behov av arkivutrymme har lösts genom medlemsskap i Folkrörelsernas arkiv för 
Värmland. 

Föreningens indelning i regioner göres häradsvis. Någon organiserad verksamhet på det lokala 
planet har ännu inte kommit till stånd, förutom att föreningen probanden i Grums meddelat att den 
underordnar sig VSF:s regionindelning. 

Allmänna möten 

Föreningen har haft tre allmänna möten, ett i Hagfors (12/5 1984), och två i Karlstad (20/10 och 
17/11 1984). 

Hagforsmötet lockade ett 40-tal personer, som fick höra Helge Härdne berätta om den finska 
invandringen, samt Roland Kihlstadius, som talade om Fryksdals härads domböcker. En gammal 
film från Hagfors visades (fotograf, Hilmer Nordlander). Vid detta möte, togs beslutet om 
häradsindelningen (se ovan, "indelning i regioner"). 

De två höstmöten som hölls i Karlstad, hade formen av kursdagar. Mötesdeltagarna, som samlades 
i Gamla Badhuset, kunde ta del av "husets kunnande" genom Leif Gidlöf, Gunnel Kvarnström, Torun 
Mossfeldt, Peter Olausson. Dessutom medverkade Helge Härdne, Olle Nilsson, Johan Backlund, 
Monica Hammar, Bernt Douhan och Lilian Karlberg. De båda sistnämnda, hitresta från Uppsala 
resp. Stockholm, föreläste om vallonforskning. Sammanlagt ett 80-tal föreningsmedlemmar deltog. 

Informationsutbyte 

Värmlands Släktforskarförening har informationsutbyte med: 

Midälva Genealogiska Förening, Sundsvall 
Staffanstorps Släktforskarförening 
Genealogisk Ungdom, Göteborg 
Söderhamns Släktforskarförening 
Nora Släktforskarklubb 
Västerås Släktforskarklubb 
Västra Sveriges Genealogiska Förening 

Slutord 

Värmlands Släktforskarförening kan se tillbaka på sitt första verksamhetsår, som ett år med till 
största delen positiva erfarenheter. Medlemstillströmningen har varit god. I inledningsskedet hade 
föreningen ca 140 medlemmar, och vid årets slut, 185. Av de 185 medlemmarna är 24 bosatta 
utanför Värmland. 

Intresset för föreningen visar klart behovet av en serviceinriktad organisation för släkt- och 
hembygdsforskare. Detta gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt, och vartefter ekonomin 
stärks, bygga ut satsningen på både kursverksamhet och möten av allmän karaktär. 

Med ett tack till alla som stött och uppmuntrat oss, lämnar styrelsen för Värmlands 
Släktforskarförening fram föreningens första verksamhetsberättelse. 

Karlstad 1985-03-24 

Anders Höglund, Ulf Nilsson, Ingrid Johansson, Lars-Gunnar Sander, Eivor Lantz. 

 


