
Verksamhetsberättelse 1988 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens femte verksamhetsår omfattade tiden 1988-01-01 till 1988-12-31. 

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 årets 
slut hade föreningen 321 medlemmar, vilket är en ökning med 26 sedan förra verksamhetsårets 
slut. 

Medlemsutvecklingen har varit följande: 

Antal medlemmar 1987-12-31  295
Nya medlemmar 1988  -36
Anmälda utträden pga hälsoskäl  -1
Anmälda utträden pga avflyttning -2
Avlidna  -2
Utträden pga okänd anledning  -5
Antal medlemmar 1988-12-31  321
Varav 16 familjemedlemmar  

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var för 1988, 50 kronor för ordinarie medlem och 5 kr för familjemedlem. För 1989 
har årsmötet beslutat att höja medlemsavgiften till 60 kr för ordinarie medlem och 10 kr för 
familjemedlem. 

Föreningens funktionärer 

Ordförande   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 
Vice ordförande   Ingrid Johansson, Grums 
Sekreterare   Anette Stenbäck, Hagfors 
Kassör   Carin Widén, Karlstad 
Ledamöter  Eivor Lantz, Hammarö 

  Bo Cider, Molkom 

  Sonja Peterson, Karlstad 
Suppleanter  Anneli Möller, Karlstad 

  Lisen Schützer, Arvika 

  Berit Olsson, Forshaga 

  Gunhild Svensson, Karlstad 
Revisorer   Johan Backlund, Karlstad 
    Inger Prånge, Karlstad 
Revisorsuppleant   Bengt Tholin, Karlstad 
Valberedning   John André, Karlstad 
    Valla Johansson, Säffle 

  Ulla Larsson, Edsvalla 
Redaktör  Anders Höglund, Kristinehamn 
Materialförvaltare  Bo Cider, Molkom 

 



Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden. Föutom planering av medlemsmöten, har bl.a. 
följande ärenden behandlats: 

- Ordförandefrågan 
- Ny valberedning 
- Motioner till förbundsstämman 

Ordföranden har som ombud representerat föreningen vid förbundsstämman i Skara den 1 oktober. 
I anslutning därtill hölls den 30 september en ordförandekonferens kring temat "Regional 
förbundsbildning" i vilken ordföranden även deltog. 

Medlemsmöten 

19 mars Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningens stadgar § 5 utökades med 
texten: "Årsmötet utser också redaktör för föreningens medlemsblad". Valberedningen hade inte 
funnit någon ny ordförande. Föredrag av Värmlandsarkivs chef, Bode Janzon, över temat "Tankar 
kring ett värmländskt landsarkiv". 

28 maj Val av ordförande. Hans Tjus, Karlskoga, höll föredrag om "Konsten att få rum med hela 
släkten på samma papper". 

15 september Informell träff. Ordföranden inledde med att berätta om hur han ordnat upp sina 
dokument och forskningsresultat. 

6 oktober Informell träff. Ordföranden inledde med ytterligae detaljer krin föregående träffs ämne. 

29 oktober Val av valberedning och komplettering av styrelsen. Sven-Åke Modin föreläste över 
ämnet "Värmländska soldater". Bibi-Lott Åsbom-Kunze sjöng visor. 

3 november Informell träff. Sonja Peterson inledde med att berätta om etnologiska uppsatser av 
intresse för släktforskare. 

Övrig medlemsservice 

Medlemsbladet har som planerat utkommit med fyra nummer. 

Försäljning av Släktforskarförbundets antavlor till reducerat pris. 

Utbyte av medlemsblad med 25 andra släktforskarföreningar. 

Inköp av Visnums Kil och Norra Råda vigselböcker från projekt Claes. 

Föreningen har bidragit med insamlandet av uppgifter till Bildningsförbundets forskarkatalog som 
utkommit under året. Styrelsen ställer sig dock tveksam till priset och sättet för distribution av 
katalogen. 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Mot bakgrund av årets underskott kan 
nämnas att medlemsavgiften höjs 1989 till 60 kr. Dessutom har föreningen sökt ett bidrag om 
12.000 kr från Landstinget. 

 

 

 

 

 



Slutord 

Medlemsantalet fortsätter att öka och Värmlands Släktforskarförening är nu en av de större 
medlemsföreningarna i Sveriges Släktforskarförbund. Detta borde även komma till synes i form av 
fler aktiva medlemmar. Liksom i föregående års verksamhetsberättelse efterlyser därför styrelsen 
fler som är intresserade av att ta del i föreningens skötsel, kommer med förslag till nya aktiviteter, 
och lämnar bidrag till medlemsbladet. I hopp om att denna vädjan skall hörsammas, lämnar 
styrelsen för Värmlands Släktforskarförening fram föreningens femte verksamhetsberättelse. 

Karlstad 1989-03-17 

Lars-Gunnar Sander, Ingrid Johansson, Anette Stenbäck, Carin Widén, Eivor Lantz, Bo Cider, Sonja 
Peterson. 

 
 


