Verksamhetsberättelse 1991

Verksamhetsåret
Föreningens åttonde verksamhetsår omfattar tiden 1991-01-01 till 1991-12-31.
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 406 medlemmar (varav 18 familjemedlemmar), vilket är en ökning med 27
sedan förra verksamhetsårets slut. Medlemsutvecklingen har varit följande:
Antal medlemmar 1990-12-31 379
Nya medlemmar 1991
+46
Avlidna
-1
Utebliven medlemsavgift
-18
Antal medlemmar 1991-12-31 406
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften var för 1991 80 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. För 1992 har
årsmötet beslutat att höja medlemsavgiften till 90 kr för ordinarie medlem.
Styrelse och övriga funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Ingrid Johansson, Värmskog
Vakant
Stig Jonasson, Kristinehamn
Bo Cider, Molkom
Eivor Lantz, Hammarö
Sonja Peterson, Karlstad
Anette Stenbäck, Råda
Suppleanter
Janet Leffler, Skoghall
Valla Johansson, Säffle
Gunhild Svensson, Karlstad
Bertel Swanson, Edane
Revisorer
Inger Prånge, Karlstad
Gunnar Jonsson, Säffle
Revisorsuppleant Bengt Tholin, Karlstad
Valberedning
John André, Karlstad (sk)
Allan Johansson, Säffle
Ulla Larsson, Edsvalla
Redaktör
Bernhard Granholm, Grums
Materialförvaltare Bo Cider, Molkom

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden.
Sonja Peterson har ordnat föreningens arkiv och försett detta med ändamålsenliga register.
Ny utformning och distributionssätt av medlemsbladet har diskuterats och kommer att testas under
1992.
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Oskarshamn den
27 september.
Lars-Gunnar Sander och Bo Cider har som ombud representerat föreningen vid förbundsstämman i
Oskarshamn den 28 september.
Medlemsmöten
24 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Alfred Öhrback om den
gamla kartan i släktforskningens tjänst.
3 april - Besök på Lantmäteriet i Karlstad.
13 april - Anbytarträff. Nordmarks härad på biblioteket i Årjäng. Stig Blom och Gösta Johannesson
berättade om bygden.
19 sept - Besök på Karlstads kommunarkiv. En videoupptagning från fjolårets släktforskardagar i
Västerås visades: Nils William Olsson: "Hur man finner sina anfäder i Nordamerika".
17 okt - Besök på Skolmuséet och Carlstads-Gillet i Karlstad. En videoupptagning från fjolårets
släktforskardagar i Västerås visades: Ingrid Artéus: "Om stadskvinnors försörjningsmöjligheter".
30 nov - Höstmöte på Gamla Badhuset i Karlstad. Föredrag av Björn Lippold: "Knekten i helg och
söcken".
Övrig medlemsservice
Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer. 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.
Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Enligt årsmötets beslut kommer
medlemsavgiften för 1992 att höjas till 90 kr. Föreningen har för år 1992 erhållit ett bidrag från
landstinget om 5600 kr.
Slutord
För den alltjämt växande släktforskarrörelsen har biblioteken spelat en central och viktig roll. Många
bibliotek har också på många sätt givit släktforskarna en enastående god service. Inför det kärva
ekonomiska klimat som kommunerna nu ställs inför kan dessa tvingas att vidta drastiska åtgärder.
Man kan då befara att bl.a. släktforskarna kommer att drabbas av nya och höjda avgifter på
bibliotekens tjänster. I detta läge får släktforskarföreningarna en allt viktigare roll som förmedlare av
information om redan utforskade släkter mm. Detta är en spännande och intressant uppgift som gör
att föreningen kan se framtiden an med tillförsikt.
Karlstad i februari 1992
Lars-Gunnar Sander, Ingrid Johansson, Annette Stenbäck, Stig Jonasson, Eivor Lantz, Bo Cider,
Sonja Peterson.

