
Verksamhetsberättelse 1987 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens fjärde verksamhetsår omfattade tiden 1987-01-01 till 1987-12-31. 

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 295 medlemmar, vilket är en ökning med 15 sedan förra verksamhetsårets 
slut. 

Medlemsutvecklingen har varit följande: 

Antal medlemmar 1986-12-31  280
Nya medlemmar 1987 

 
+33

Anmälda utträden pga hälsoskäl 
 

-2
Anmälda utträden pga avflyttning

 
-2

Avlidna 
 

-2
Utträden pga okänd anledning 

 
-12

Antal medlemmar 1987-12-31 
 
295

Varav 16 familjemedlemmar 
 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var för 1987, 50 kronor. 

Föreningens funktionärer 

Ordförande   Anders Höglund, Kristinehamn 

Vice ordförande   Ingrid Johansson, Grums 

Sekreterare   Anette Stenbäck, Hagfors 

Kassör   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 

Ledamöter 
 

Eivor Lantz, Hammarö 

  
Torun Mossfeldt, Karlstad 

  
Ingvar Dahl, Arvika 

Suppleanter 
 

Anneli Möller, Karlstad 

  
Lisen Schützer, Arvika 

  
Berit Olsson, Forshaga 

  
Carin Widén, Karlstad 

Adjungerad 
 

Kenneth Larsson, Arvika 

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: 

Styrelsen beslöt efter omröstning att förorda en anslutning till Sveriges Släktforskarförbund. 

Rapporterades att sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700 kommit ut. Föreningen 
beslutade att köpa in ett exemplar. 

Föreningen beslutade köpa in ett exemplar av avskrifterna av Värmlands vigselböcker i den takt de 
kommer ut. 

Ordföranden rapporterade från en konferens om ett ev Landsarkiv i Karlstad. Alla de ca 30 
deltagarna i konferensen var rörande eniga om att det vore bra med någon form av Landsarkivdel i 
Karlstad. Värmlandssrkivs chef Bode Janzon tryckte på, att känslan för arkivmaterialet ökar med ett 
mindre avstånd till handlingarna. 
Utredningens förslag kommer att ligga klart i december, och ordförande tyckte att Värmlands 
Släktforskarförening skall evge ett yttrande om den. 

Lars-Gunnar Sander rapporterade från Sveriges Släktforskarförbunds förbundsstämma i Lund den 
19 september. För mer detaljerad information, hänvisas till medlemsbladet nr 1/88. 

Ordförande rapporterade från "stormötet" med Beata Losman. 12 personer utom styrelsen infann 
sig. Det var ett givande möte i studiecirkelform. 

Ordförande rapporterade från ett möte i Karlskoga, där representanter för olika 
släktforskarföreningar samlats. Mer information i medlemsbladet 1/88. 

"Onsdagsträffarna" på Badhuset med Eivor Lantz som värdinna har varit populära. Önskemål har 
framkommit om att något speciellt ämne annonseras inför varje träff. 

Allmänna möten 

1987-03-14: "Vad kan Värmlands museum erbjuda släktforskare?", med Karin Eles som 
föredragshållare. Ett 40-tal av medlemmarna var närvarande. 

1987-05-09: Studieresa till Sundsvall, och Midälva Genealogiska Förening. Resan skulle ske som 
återbesök hos MGF, som besökte oss i juni 1986, men den inställdes eftersom endast två 
medlemmar anmält intresse. 

1987-10-03: "Familjeliv i Värmland på 1800-talet, med utgångspunkt från Väse församling", med 
landsarkivarie Beata Losman som föredragshållare. Trots det intressanta ämnet, infann sig endast 
12 personer utöver styrelsen. 

1987-09-30, 1987-10-28 och 1987-11-25, samt 1987-05-18: Värmlands Släktforskarförening 
disponerade forskarsalen i Gamla Badhuset i Karlstad. Dessa kvällar bokades som ett led i att få 
igång någon form av kontinuerlig verksamhet inom föreningen. 

I övrigt har medlemmarna inbjudits till följande aktiviteter, anordnade av andra arrangörer: 

1987-10-14: "Jord och släkt under 500 år - från landskapslagar till 1730-talet". Föredrag av Christer 
Winberg. 

 

 

 

 



Informationsutbyte 

Värmlands Släktforskarförening har informationsutbyte med: 

Midälva Genealogiska Förening, Sundsvall 
Staffanstorps Släktforskarförening 
Söderhamns Släktforskarförening 
Nora Släktforskarklubb 
Västerås Släktforskarklubb 
Västra Sveriges Genealogiska Förening 
Västgöta Genealogiska Förening 
Föreningen Ovansiljans Släktforskare 
Data i Släktforskningen (DIS) 
StorStockholms Genealogiska Förening 
Probanden, Grums 
Genealogiska Föreningen 
Solör Släkthistorielag 
Södra Västerbottens Genealogiska Förening 
Sveriges Släktforskarförbund 

Informationsutbytet sker mestadels i form av att föreningarna sänder varandra sina respektive 
medlemsblad, samt även forskarförteckningar. 

Slutord 

Föreningen, och dess verksamhet uppmärksammas av allt fler släktforskare i och utanför 
landskapet. Medlemsantalet stiger hela tiden. Sedan starten i december 1983, har medlemsantalet 
mer än fördubblats. Den första medlemsförteckningen innehöll ca 140 namn. 

Styrelsens ledamöter efterlyser ett mer aktivt deltagande i föreningens arbete, dels när det gäller 
deltagande i dess allmänna möten, dels med idéer till nya aktiviteter. Redaktören önskar också att 
få höra av medlemmarna i form av skrivna alster. 

I hopp om en framgångsrik framtid för föreningen, lämnar styrelsen för Värmlands 
Släktforskarförening fram föreningens fjärde verksamhetsberättelse. 

Karlstad 1988-03-19 

Anders Höglund, Ingrid Johansson, Anette Stenbäck, Lars-Gunnar Sander, Eivor Lantz, Torun 
Mossfeldt, Ingvar Dahl.. 

 
 


