Verksamhetsberättelse 1990

Verksamhetsåret
Föreningens sjunde verksamhetsår omfattar tiden 1990-01-01 till 1990-12-31.
Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i
Värmland och förena dem som delar detta intresse. Föreningen är ansluten till Sveriges
Släktforskarförbund.
Medlemskap
Medlemskap i föreningen erhåller den som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Vid årets
slut hade föreningen 379 medlemmar (varav 16 familjemedlemmar), vilket är en ökning med 33
sedan förra verksamhetsårets slut. Medlemsutvecklingen har varit följande:
Antal medlemmar 1989-12-31 346
Nya medlemmar 1990
+54
Avlidna
-3
Anmälda utträden
-8
Utebliven medlemsavgift
-10
Antal medlemmar 1990-12-31 379
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften var för 1990 70 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. För 1991 har
årsmötet beslutat att höja medlemsavgiften till 80 kr för ordinarie medlem.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden.
Under våren planerades en fortsättningskurs i släktforskning, men denna måste inställas pga för
ringa anslutning. Det nedlagda arbetet kom i stället till nytta vid planeringen av höstens
släktforskardagar i Molkom.
Styrelsen har yttrat sig över två utredningar gjorda av arbetsgrupper som tillsatts av Sveriges
Släktforskarförbund:
- Förbundets policy i datafrågor
- Medlemsmatrikel och släktforskarförteckning.
Sonja Peterson har påbörjat uppordning och registrering av föreningens arkiv.
Bo Cider har deltagit i Landstingets "Idéforum för kultur i Värmland" den 27 september.
Lars-Gunnar Sander har besökt hembygdsföreningen i Säffle och där bl.a. informerat om Värmlands
Släktforskarförening.
Ordföranden Lars-Gunnar Sander samt Bo Cider har som ombud representerat föreningen vid
förbundsstämman i Västerås den 29 september. Bo Cider deltog i ordförandekonferensen den 28
september eftersom Lars-Gunnar sander var förhindrad.
Medlemsmöten
17 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Hans Lindberg om LM
Ericsson, Värmskogs store son, grundaren av Ericsson-koncernen.
19 april - Informell träff på Gamla Badhuset. Annette Stenbäck inledde med att berätta om olika
arkiv i Stockholm.
10 maj - Anbytarträff - Gillbergs härad på Gamla Badhuset. Ivan Johansson och Peter Olausson
inledde med axplock ur sina egna forskningar om bygden, speciellt torp och nämndemän.
11 okt - Anbytarträff - Fryksdals härad på Gamla Badhuset. Roland Kihlstadius inledde med att
berätta om bygden och litteratur kring densamma.
8 nov - Anbytarträff - Jösse härad på Gamla Badhuset. Gunnar Jonsson inledde genom att berätta
om bygden.
16-18 nov - Släktforskardagar i Molkom i samarbete med folkhögskolan och Vuxenskolan. På
programmet stod bl.a. värmlandsfinnarna, bouppteckningar, domböcker, etnologisk släktforskning
och soldatforskning. 28 deltagare.
8 dec - Värmlandsarkiv firade sitt 20-årsjubileum genom att hålla öppet hus och visa olika aktiviteter
i anslutning till arkivet. Värmlands Släktforskarförening deltog med en station där vi visade forskning
med hjälp av mikrofilmer, datoranvändning, vårt arkiv samt svarade på frågor från allmänheten.
Övrig medlemsservice
Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer. Den nya redaktören Bernhard Granholm har
vidareutvecklat medlemsbladet med bl.a. forskarprofilen och antavlor. Utbyte av medlemsblad har
skett med ett 30-tal andra släktforskarföreningar. Dessa publikationer förvaras i föreningens arkiv på
Gamla Badhuset och kan lånas av medlemmarna genom materialförvaltarens försorg. Styrelsen har
också besvarat ett antal brevfrågor både från medlemmar och icke medlemmar. Särskilt många
förfrågningar har kommit från Norge. En planerad bussresa till släktforskardagarna i Västerås fick
inställas pga för få anmälningar.

Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Enligt årsmötets beslut kommer
medlemsavgiften för 1991 att höjas till 80 kr. Föreningen har för år 1991 erhållit ett bidrag från
landstinget om 5500 kr.
Slutord
Värmlands Släktforskarförening kan blicka tillbaka på ännu ett lyckosamt år. Men den nya
folkrörelse som vuxit upp kring släktforskningen hotas nu i sin linda genom införandet av orimliga
avgifter på lån av mikrofilm och mikrokort. Trots chockhöjningar av avgifterna i vissa kommuner
räknas Värmland fortfarande som ett förhållandevis bra län för släktforskaren. Men utvecklingen i
stort ger anledning till oro inför framtiden. Uppenbarligen är det många beslutsfattare som inte riktigt
förstår följderna av sina beslut om avgifter på mikrofilm och mikrokort. I förhoppning om att vårt
lands kulturpolitiker bibringas en ökad förståelse för släktforskningen och dess villkor, lämnar
styrelsen för Värmlands Släktforskarförening fram föreningens sjunde verksamhetsberättelse.
Karlstad i februari 1991
Lars-Gunnar Sander, Ingrid Johansson, Annette Stenbäck, Stig Jonasson, Eivor Lantz, Bo Cider,
Sonja Peterson.

