Verksamhetsberättelse 1994

Verksamhetsåret
Föreningens elfte verksamhetsår omfattar tiden 1994-01-01 till 1994-12-31.
Medlemmar
473
Antal medlemmar 1993-12-31
Nya medlemmar 1994
114
Utträden, avlidna, ej betalt avgift -19
Antal medlemmar 1994-12-31
568
(varav 21 familjemedlemmar)
Medlemsavgiften
För 1994 var medlemsavgiften 90 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden.
Vid Folkrörelsearkivets årsmöte den 22 mars höll Lars-Gunnar Sander ett föredrag om detta arkivs
betydelse för släktforskningen.
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Örnsköldsvik den
26 aug. Samma dag deltog Gunnar Jonsson i förbundets cirkelledarkonferens också i Örnsköldsvik.
Lars-Gunnar Sander och Gunnar Jonsson har som ombud representerat föreningen vid
riksstämman i Örnsköldsvik den 27 aug.
Lars-Gunnar Sander informerade om föreningen och om släktforskning vid Värmlands
Hembygdsförbunds konferens i Brunskog den 29 okt.
Den 15 nov besöktes föreningen av ett 100-tal medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer varvid LarsGunnar Sander och Harald Persson berättade om släktforskning.
Under hösten har tre lokala släktforskarträffar hållits i Torsby, Östmark och Vitsand med Harald
Persson som inledare.
Dataregistrering av värmländska soldater har startats upp under hösten som ett ALU-projekt,
handledare Harald Persson.
Medlemsmöten
26 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kulturchefen Kjell Fredriksson föreläste
om "Hur man levde, tänkte och trodde för 100 år sedan".
16 april - Informationsträff där bland annat medlemmar ur styrelsen berättade om sin forskning,
lämnade tips och svarade på frågor.
7 maj - Besök hos Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Örebro varvid kyrkans databas och
släktforskarprogram studerades. Rundvandring i Wadköping och middag tillsammans med
representanter för Örebro Släktforskare.
24 sept - Dombokskonferens samarrangemang med Föreningen Tingshuset i Häljebol med flera.
18 okt - Föredrag av Barbro Mellander från Värmlands Museum över ämnet "Bergsbruk och
järnhantering i Värmland".
Kursverksamhet
En kurs i dataprogrammet DISGEN har hållits i Karlstad. Tretton elever lärde sig hantera
släktforskarprogrammet under 3 lördagar, sammanlagt 15 timmar. Lärare var Gunnar Jonsson och
Harald Persson.
Publikationer
Tidskriften VärmlandsAnor har utkommit med fyra nummer, totalt 100 sidor.
Värmlands Släktforskarkatalog är en uppdatering av 1993 års upplaga med fler forskare samt
komplettering med kartor, litteratur-, arkiv- och registerförteckningar,.
Värmlands Ortregister. Över 4700 hemman och hemmanstorp med hänvisning till socken, härad,
jordnatur och mantal. Sammanställd av Gunnar Jonsson.
Vitsands Födde/Vigde 1824-1860, 300 sidor med register.
Fryksände Födde 1707-1765, 452 sidor med register.

Övrig medlemsservice
Utbyte av medlemsblad har skett med ett 65-tal andra släktforskarföreningar. Dessa publikationer
förvaras i föreningens arkiv på Gamla Badhuset och kan lånas av medlemmarna genom
materialförvaltarens försorg.
Harald Persson har verkat som ombud för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) med
uppdatering av nya programversioner och telefonsvar på programproblem.
För att underlätta dokumentationen av genomförd forskning har föreningen låtit trycka upp
blanketter för antavlor som medlemmarna kan få köpa.
Föreningen har fått mottaga en donation på 5000 kr för vilket belopp två läsapparater inköpts och
placerats på Gamla Badhuset.
Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev eller telefon besvarats av
styrelsemedlemmar.
Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen.
Slutord
Föreningen kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med många aktiviteter. I förhoppningen om att
Värmland inom en snar framtid skall få ett eget landsarkiv i Karlstad tror vi att intresset för
släktforskning kommer att öka ytterligare i länet. Styrelsen ser därför framtiden an med tillförsikt.
Karlstad i februari 1995
Lars-Gunnar Sander, Bernhard Granholm, Gunnar Jonsson, Harald Persson, Bo Cider, Sonja
Peterson, Gunhild Svensson (suppl för Eivor Lantz).

