Verksamhetsberättelse 1986

Verksamhetsåret
Föreningens tredje verksamhetsår omfattar tiden 1986-01-01 till 1986-12-31.
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 263 medlemmar, vilket är en ökning med 44 sedan förra verksamhetsårets
slut. Medlemsutvecklingen har varit följande:
Antal medlemmar 1985-12-31
Nya medlemmar 1986
Anmälda utträden pga hälsoskäl
Anmälda utträden pga avflyttning
Uteslutna pga ej betald medlemsavgift
Antal medlemmar 1986-12-31
Tillkommer familjemedlemmar
Totalt

219
+52
-2
-2
-4
263
+17
280

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften var för 1986, 50 kronor.
Föreningens funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Anders Höglund, Kristinehamn
Ingrid Johansson, Grums
Anette Stenbäck, Hagfors
Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Ingvar Dahl, Arvika
Eivor Lantz, Hammarö
Carl-Fredrik Holmer, Karlstad
Suppleanter
Torun Mossfeldt, Karlstad
Berit Olsson, Forshaga
Kenneth Larsson, Arvika
Maj Andersson, Sysslebäck
Revisorer
Sten Ek, Karlstad
Johan Backlund, Karlstad
Revisorsuppleant Bengt Tholin, Karlstad
Valberedning
Peter Olausson, Karlstad
Eva Fredriksson, Karlstad
Gunnel Kvarnström, Karlstad
Materialförvaltare Torun Mossfeldt, Karlstad

Styrelsesammanträden
Styrelsesammanträden har hållits vid fyra tillfällen. Här följer ett axplock ur protokollen:
Beslöts att på årsmötet (1986) presentera samarbetet med Bildningsförbundet om den reviderade
forskarkatalogen.
Beslöts om ett utskick till samtliga Värmlands bibliotek. Meningen är att få biblioteken som
medlemmar, då vi anser att vi med medlemsbladet "Nytt från..." på biblioteken, når fler intresserade
släktforskare.
Lars-Gunnar Sander har tagit fram ett medlemsregister på data.
Styrelsen beslutade att ge en reseersättning till styrelseledamöter som deltar i föreningens möten.
Ersättningen ges med 40 öre/km.
Ingvar Dahl, Arvika, informerade om sin kontakt med Per Olof Bergman beträffande "Datorn i
släktforskningen". Ingvar utses till föreningens kontaktman i projekt Claes, som innebär en
dataregistrering av vigselböcker.
Peter Olausson sändes till Göteborg som föreningens observatör vid bildandet av Sveriges
Släktforskarförbund. (Se referat i "Nytt från..." nr 1:87).
I övrigt, se rubriken "Allmänna möten".
Allmänna möten
Våra allmänna möten under året har både varit otursförföljda och lyckade. Nedan redovisas dels
genomförda möten, dels sådana som av ett eller annat skäl utgått eller flyttats framåt i tiden.
1986-03-15: "Rätten att ifrågasätta vår historia", med Dag Stålsjö som föredragshållare. Detta möte
fick på mycket kort varsel inställas, eftersom det sammanföll i tid med Olof Palmes begravning.
Mötet skulle hållas i Karlstad.
1986-04-12: "Svenska sjukdomsnamn i gamla tider", med Bror-Erik Olsson som föredragshållare.
Mötet hölls i Filipstad.
1986-06-07: Tolv medlemmar i Midälva Genealogiska Förening var på studiebesök i Karlstad den 68 juni. VSF:s medlemmar inbjöds till samkväm för utbyte av anor och erfarenheter.
1986-11-15: "Att tyda gamla handstilar". Träff på Gamla Badhuset i Karlstad, där vi delade mödor
och glädjeämnen. Denna typ av informella träffar kring handstilstydning återkommer med stor
säkerhet, eftersom deltagarna uppskattade ämnet.
1986-11-23: "Värmland i förhistorisk belysning med tanke på kontakter Västergötland/Norge", med
Dag Stålsjö som föredragshållare. Mötet hölls i Karlstad, med Vuxenskolan och Etnologiska
Sällskapet i Värmland som huvudarrangör.
I övrigt har medlemmarna inbjudits till följande aktiviteter:
1986-05-31: "En dag i Nordmark".
1986-10-26: Anbytarträff med tyngdpunkt på Jösse härad, på Skutboudden i Brunskog.
1986-10-29: Besök på Landsarkivet i Göteborg. Arrangör: Probanden i Grums.
1986-11-19: Besök på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm. Arrangör: Probanden i Grums.
Ett möte under rubriken "Fader okänd" har planerats, och skulle gå av stapeln under hösten 1986.
Det utgick ur planeringen men blir förhoppningsvis av under 1987.

Informationsutbyte
Värmlands Släktforskarförening har informationsutbyte med:
Midälva Genealogiska Förening
Staffanstorps Släktforskarförening
Genealogisk Ungdom
Söderhamns Släktforskarförening
Nora Släktforskarklubb
Västerås Släktforskarklubb
Västra Sveriges Genealogiska Förening
Västgöta Genealogiska Förening
Föreningen Ovansiljans Släktforskare
Data i Släktforskningen
StorStockholms Genealogiska Förening
Probanden, Grums
Slutord
Föreningens verksamhet uppmärksammas i allt större kretsar, och medlemstillströmningen har
liksom tidigare varit god. Något som är extra glädjande, är att vi har 15 bibliotek som prenumeranter
på vårt medlemsblad. Orsaken till detta, är ett erbjudande som vi gick ut med under hösten, som
innebar att biblioteken erbjöds 1984, 1985 och 1986 års medlemsblad till ett pris av 50 kronor.
Med dessa ord som exempel på att föreningen kan hysa gott hopp om framtiden, lämnar styrelsen
för Värmlands Släktforskarförening fram föreningens tredje verksamhetsberättelse.
Karlstad 1987-03-14
Anders Höglund, Ingrid Johansson, Annette Stenbäck, Lars-Gunnar Sander, Eivor Lantz, Ingvar
Dahl, Carl-Fredrik Holmer.

