Verksamhetsberättelse 1998

Verksamhetsåret
Föreningens fjortonde verksamhetsår omfattar tiden 1998-01-01 till 1998-12-31.
Medlemmar
885
Antal medlemmar 1997-12-31
Nya medlemmar 1998
71
Utträden, avlidna, ej betalt avgift 68
Antal medlemmar 1998-12-31
888
(varav 26 familjemedlemmar)
Medlemsavgiften
1998 var medlemsavgiften 100 kr för ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem.
Hedersledamot
Anders Höglund, Kristinehamn
Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare
Ledamöter
Suppleanter

Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Anette Carlsson, Örebro
Gunnar Jonsson, Säffle
Liv Hagberg, Karlstad
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Grums
Tom Silja, Forshaga
Arne Berg, Säffle
Eva Fredriksson, Karlstad
Gerhard Kaukerat, Slottsbron
Karl Gustav Lindgren, Säffle

Övriga funktionärer
Revisorer
Olle Skoog, Kristinehamn
Lennart Fallberg, Molkom
Revisorsuppleant Roland Hedström, Molkom
Valberedning
Stig Jonasson, Kristinehamn (sk)
Ingrid Johansson, Klässbol
Kenneth Larsson, Mangskog
Redaktör
Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Registrator
Sonja Peterson, Karlstad

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Vid fyra tillfällen har styrelsemötet kombinerats
med planeringsmöte inför Släktforskardagarna 1999. Dessutom har ett särskilt planeringsmöte
hållits med projektansvariga för Släktforskardagarna 1999.
Den tredje februari avled hastigt föreningens dåvarande kassör Harald Persson. Han nedlade under
sin tid i styrelsen ett stort arbete och tog många initiativ till nya aktiviteter. Under det gångna året har
styrelsens arbete påverkats av hans bortgång och försöken att i möjligaste mån fylla det tomrum
han lämnat efter sig.
Gunnar Jonsson har deltagit i Släktforskarförbundets datariksdag för släktforskning i Linköping den
24-25 april.
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Jönköoing den 28
augusti.
Anette Carlsson har deltagit i Släktforskarförbundets redaktörskonferens i Jönköping den 28
augusti.
Gunnar Jonsson har deltagit i Släktforskarförbundets cirkelledarkonferens i Jönköping den 29
augusti.
Anette Carlsson, Liv Hagberg och Gunnar Jonsson har som ombud representerat föreningen vid
riksstämman i Jönköping den 29 augusti. Dessutom deltog Lars-Gunnar Sander. Till den
efterföljande stämmomiddagen hade föreningen engagerat Owe Clapson, Munkfors (Löpar-Nisse i
Värmlänningarna) som bidrog till underhållningen genom att hälsa välkommen till nästa års
släktforskardagar i Karlstad.
Vid släktforskardagarna i Jönköping 28-29 augusti deltog föreningen i utställningen med ett bokbord
där egna böcker och register försåldes.
Lars-Gunnar Sander har representerat föreningen vid invigningen av Arkivcentrum Värmland den 14
oktober.
Gunnar Jonsson har övervakat ett sysselsättningsprojekt med som mest sexton deltagare i regi av
Säffle kommun och Arbetsförmedlingen där bl a registrering av kyrkböcker för Näs härads tio
församlingar ingått.
Karl Gustav Lindgren har lett en ALU-grupp i Arvika som dataregistrerat födde, vigde och döde i
Glava.
Anette Carlsson har fungerat som föreningens webmaster och administrerat hemsidan på Internet
med koppling till Sveriges Släktforskarförbunds nättidning Rötter.
Tom Silja har med diverse intresserade aktualiserat frågan om minnestavlor vid nedlagda bruk.
Styrelsen har till Sveriges Släktforskarförbund lämnat synpunkter på förslag till artikelregister till
föreningstidskrifter samt förslag till certifiering av register.
Planeringen inför riksstämman 1999 har under året intensifierats.

Extern verksamhet
Vid arkivens Dag på Arkivcentrum Värmland den sjunde november deltog föreningen med bokbord.
Dessutom fick ett stort antal besökare pröva på släktforskning varvid de assisterades av
föreningsmedlemmar
Lars-Gunnar Sander har föreläst om soldatforskning på Medborgarskolans kurs i släktforskning
Medlemsmöten
21 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlningar. Föredrag av Bengt Åkerblom från
stadsbiblioteket i Värmland om "Resenärer i Värmland".
18 april - Deltagande i släktforskardag på Mellerud Museum.
16 maj - Vårutflykt till kyrkor i Klarälvsdalen tillsammans med Värmlands Lokalhistoriska Förening.
28 augusti - Bussresa till Släktforskardagarna i Jönköping.
15 september - Anbytar- och släktforskarafton i Säffle Hembygdsgård.
26 september - Höstträff med visning av Arkivcentrum Värmland.
14 november - Släktforskarträff på Arkivcentrum Värmland samt föredrag om glasblåsare.
Nyutkomna publikationer under året
Föreningens medlemsblad VärmlandsAnor har utkommit med fyra nummer, totalt 112 sidor.
Bogen födde, vigde, döde 1850-1920. Registrering av Carl-Johan Ivarsson, Säffle.
Stavnäs döde 1687-1920. Registrering av Jan Thimberg, Huddinge.
Nytt från Värmlands Släktforskarförening 1984-1991. Årsvis inbunden.
Råd och tips vid registrering av kyrkböcker av Gunnar Jonsson.
Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen har varje måndagskväll biträtt forskare med rådgivning i
forskarsalen under januari-april på Gamla Badhuset och september-december på Arkivcentrum
Värmland i Karlstad.
Utbyte av medlemsblad har skett med 101 andra släktforskarföreningar. Dessa publikationer
förvaras i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av
medlemmarna.
Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har verkat som faddrar för DIS (Föreningen för Datorhjälp i
Släktforskningen) och därvid servat medlemmarna med uppdatering av nya programversioner.
Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, fax, telefon och e-post besvarats av
styrelsemedlemmarna. Även från Norge och USA kommer förfrågningar.

Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Årets resultat blev ca 9000 kr sämre
än budget. Till stor del beror detta på den satsning på Släktforskardagarna 1999 som gjordes vid
riksstämman i Jönköping. Styrelsen föreslår att årets underskott 8188:89 jämte föregående års
balanserade vinstmedel 49031:70 tillhopa 40842:81, balanseras i ny räkning
Slutord
Värmlands Släktforskarförening har fått Sveriges Släktforskarförbunds förtroende att arrangera 1999
års Släktforskardagar i Karlstad. Vår verksamhet kommer under detta år framför allt att koncentreras
på planeringen av denna stora händelse. Styrelsen kan tacksamt notera att ett antal medlemmar
anmält sitt intresse att ställa upp som funktionärer. Vi vill även tacka Värmlandsarkiv,
Emigrantregistret och Folkrörelsearkivet för det samarbete och den entusiasm man visat inför
Släktforskardagarna som kommer att hållas på Arkivcentrum Värmland i Karlstad. Av stor betydelse
för framtiden är också att föreningen nu får disponera ett eget rumpå Arkivcentrum Värmland.
Karlstad i februari 1999
Lars-Gunnar Sander, Anette Carlsson, Gunnar Jonsson, Liv Hagberg, Bo Cider, Bernhard
Granholm, Tom Silja.

