Verksamhetsberättelse 1999

Verksamhetsåret
Föreningens sextonde verksamhetsår omfattar tiden 1999-01-01 till 1999-12-31.
Medlemmar
Antal medlemmar 98-12-31
888
Nya medlemmar 1999
93
Utträden, avlidna, ej betald avgift 55
Antal medlemmar 99-12-31
926
(varav 26 familjemedlemmar)
Medlemsavgiften
För 1999 var medlemsavgiften 120 kr för ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem.
Hedersledamot
Anders Höglund, Kristinehamn
Styrelse
Ordförande Lars-Gunnar Sander Forshaga
Vice ordförande Bernhard Granholm Grums
Sekreterare Gunnar Jonsson Säffle
Kassör Liv Hagberg Karlstad
Materialförvaltare Bo Cider Molkom
Ledamot Anette Carlsson Örebro
Ledamot Karl Gustav Lindgren Säffle
Suppleanter Arne Berg Säffle
Eva Fredriksson Karlstad
Anneli Johansson Kil
Gerhard Kaukerat Slottsbron
Övriga funktionärer
Revisorer Olle Skoog Kristinehamn
Lennart Fallberg Molkom
Revisorssuppleant Roland Hedström Molkom
Valberedning Ingrid Johansson Klässbol
Stig Jonasson Kristinehamn (sammank)
Kenneth Larsson Mangskog
Redaktör Lars-Gunnar Sander Forshaga
Registrator Sonja Peterson Karlstad
Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Dessutom har ett särskilt möte hållits med
funktionärerna vid Släktforskardagarna 1999. Styrelsearbetet har helt dominerats av planeringen
inför Släktforskardagarna.
Anette Carlsson har deltagit i Släktforskarförbundets redaktörskonferens i Karlstad den 19 sept.
Bernhard Granholm, Liv Hagberg och Karl Gustav Lindgren har som ombud representerat
föreningen vid riksstämman i Karlstad den 18 aug. Dessutom deltog Lars-Gunnar Sander.
Gunnar Jonsson har övervakat ett sysselsättningsprojekt med som mest 16 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 Ny
socken.
Gunnar Jonsson har under året övertagit Anette Carlssons funktion som föreningens webmaster
och administrerat hemsidan på Internet.
Gunnar Jonsson har varit redaktör och ansvarig för föreningens nättidning VärmlandsRötter.
Tidningen är länkad till Sveriges Släktforskarförbunds nättidning Rötter.
Släktforskardagarna 1999
Föreningen stod som huvudarrangör av årets Släktforskardagar med Sveriges Släktforskarförbunds
riksstämma. Karlstad blev därmed den trettonde staden i landet där denna begivenhet gick av
stapeln. Eftersom temat var Bruk och Smeder var Föreningen för Smedsläktsforskning engagerad
som medarrangör. Evenemanget, som var mycket välbesökt, ägde rum den 17 – 19 september.
Utställning, föredrag och riksstämma var förlagda till Arkivcentrum Värmland och Centralsjukhuset.
Ordförande- resp redaktörskonferens ägde rum på Värmlands Museum och Rosenborgs herrgård.
Extern verksamhet
Vid Arkivens Dag på Arkivcentrum Värmland den 13 nov 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
29 jan Släktforskarträff på Arkivcentrum Värmland
27 mars Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Jan-Olof Larsson, Karlskoga
om Europas kungahus
24 april Samarrangemang med StorStockholms Genealogiska Förening. Medlemmarna i resp
förening samlades på Arkivcentrum i Karlstad och på Stockholms stadsarkiv samt kommunicerade
via Internet och telefax. Stockholmare fick hjälp med anor i Värmland och värmlänningar fick hjälp
med anor i Stockholm.
29 maj Rundtur i Värmskog under ledning av Ingrid Johansson
16 okt Höstmöte på Arkivcentrum Värmland med föredrag av Sven Hugo Borg om Borgviks bruk.
26 nov Släktforskarträff på Arkivcentrum Värmland
Nyutkomna publikationer under året
Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra nummer, totalt 112 sidor.
Botilsäter födde 1721-1920 sammanställd av Cresco och Gunnar Jonsson
Ekshärads församlingsbok 1665-1750 sammanställd av Mats Hellgren
Älgå, ALU-projekt under ledning K G Lindgren:
Födde 1688-1835
Födde 1836-1924
Vigde 1688-1920
Döde 1687-1920
Värmlands Släktforskarkatalog 1999, sammanställd av Gunnar Jonsson.
Värmlands Ortregister, utökad utgåva, sammanställt av Gunnar Jonsson

Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen har varje måndagskväll biträtt forskare med rådgivning i
forskarsalen under jan-april och sept-dec på Arkivcentrum Värmland i Karlstad.
Utbyte av medlemsblad har skett med 103 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. Släktforskardagarna med
riksstämman blev betydligt mer välbesökt än vad som förkalkylerats. I stället för en budgeterad
kostnad på 30 tkr, kan därför ett överskott på 33 tkr redovisas. Årets försäljning av föreningens
publikationer visar ett överskott på 20 tkr, även detta avsevärt bättre än budget. Medlemsavgifter
och bidrag borde täcka övrig verksamhet men här redovisas ett underskott på 7 tkr, främst beroende
på ökade produktionskostnader för VärmlandsAnor samt porto. Även kostnader för nättidningen
VärmlandsRötter har tillkommit jämfört med föregående år. Styrelsen föreslår att årets överskott 46
197,77 jämte föregående års balanserade vinstmedel 40 842,81 tillhopa 87 040,58, balanseras i ny
räkning. Vidare föreslås att de 30 tkr som tidigare var reserverade för Riksstämma 99, nu får
disponeras för framtida projekt.
Slutord
Släktforskardagarna 1999 är det hittills största arrangemang som Värmlands Släktforskarförening
genomfört. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till det 40-tal medlemmar som ställde upp som
funktionärer vid detta tillfälle och såg till att allting fungerade. Slutligen vill vi också tacka personalen
vid Arkivcentrum som ställde upp och gjorde ett enastående arbete till vårt gemensamma fromma.
När denna riksgemensamma uppgift nu klarats av, kan föreningen i fortsättningen ägna sina krafter
åt projekt som specifikt främjar den värmländska släktforskningen.
Karlstad i februari 2000
Lars-Gunnar Sander, ordförande
Bernhard Granholm, vice ordförande
Gunnar Jonsson, sekreterare
Liv Hagberg, kassör
Anette Carlsson, ledamot
Bo Cider, ledamot
Karl-Gustav Lindgren, ledamot

