Verksamhetsberättelse 2000

Verksamhetsåret
Föreningens sjuttonde verksamhetsår omfattar tiden 2000-01-01 till 2000-12-31.
Medlemmar
Antal medlemmar 99-12-31
Nya medlemmar 2000
Utträden, avlidna, ej betald avgift
Antal medlemmar 00-12-31
(varav 27 familjemedlemmar)

926
88
75
939

Medlemsavgiften
För 2000 var medlemsavgiften 120 kr för ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem.
Hedersledamot
Anders Höglund, Kristinehamn.
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare
Ledamöter
Suppleanter

Lars-Gunnar Sander
Karl-Gustav Lindgren
Gunnar Jonsson
Liv Hagberg
Bo Cider
Anette Carlsson
Carl-Johan Ivarsson
Arne Berg
Eva Fredriksson
Marianne Fröding
Anneli Johansson

Forshaga
Säffle
Säffle
Karlstad
Molkom
Örebro
Säffle
Säffle
Karlstad
Karlstad
Kil

Övriga funktionärer
Revisorer

Olle Skoog
Lennart Fallberg
Revisorsuppleant Roland HEdström
Valberedning
Bernhard Granholm (sk)
Björn Grindegård
Ingrid Johansson
Redaktör
Lars-Gunnar Sander
Registrator
Sonja Peterson

Kristinehamn
Molkom
Molkom
Grums
Forshaga
Klässbol
Forshaga
Karlstad

Styrelens arbete
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden.
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Linköping den 25
augusti.
Anette Carlsson och Gunnar Jonsson har deltagit i Släktforskarförbundets redaktörskurs i
Linköping den 25 augusti.
Anette Carlsson, Liv Hagberg, Gunnar Jonsson och Karl-Gustav Lindgren har som ombud
representerat föreningen vid riksstämman i Linköping den 26 augusti. Dessutom deltog Lars-Gunnar
Sander.
Vid släktforskardagarna i Linköping deltog föreningen i utställningen med ett bokbord där våra
egna publikationer såldes. Förutom ombuden assisterade här även Eva Fredriksson och Carl-Johan
Ivarsson.
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 församlingar i Näs
härad ingått.
Karl-Gustav Lindgren har lett en ALU-grupp i Arvika som dataregistrerat födde, vigde och döde i
Ny socken.
Under året har en enkät gjorts bland medlemmarna med syftet att utröna vad man önskar få ut av
medlemskapet. Ett 80-tal svar inkom, vilka kommer att ligga till grund för framtida aktiviteter.
Styrelsen har beslutat att genom lokalombud förbättra kontakten med medlemmarna och stärka
föreningens ställning på det lokala planet. Karl-Gustav Lindgren har därför tagit fram en pärm
innehållande vägledning och information för lokalombud.
Med anledning av en antagen motion vid föreningens årsmöte, har styrelsen vid Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma motionerat om att förbundet skall verka för socknarnas bevarande
i folkbokföringen. Trots förbundsstyrelsens avslagsyrkande godkände riksstämman denna motion.
Styrelsen har tillskrivit stiftsstyrelsen i samma ärende men fått ett negativt svar.
Gunnar Jonsson har under året fungerat 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.
Extern verksamhet
Vid Arkivens Dag på Arkivcentrum Värmland den 11 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
18 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Peter Olausson om
Släktforskaren och kartan.
12 april - Fikaträff på Arkivcentrum med utbyte av erfarenheter mellan släktforskare.
6-7 maj - Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand.
1 oktober - Besök på Finnkulturcentrum i Torsby med föredrag.
10 oktober - Släktforskarträff på Arkivcentrum med föredrag av Carl-Johan Ivarsson: Från Kila till
Kila, emigrantforskning.
14-15 oktober - Hemvändardag för släktforskare på Arkivcentrum i samband med de Svenska
Historiedagarna i Karlstad.
21 november - Fikaträff på Arkivcentrum varvid Ivan Bratt från Värmlandsarkiv berättade om hur
man bevarar bilder.

Nyutkomna publikationer under året
Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra nummer, totalt 112 sidor.
Register till Gunnarskog sammanställda av Carl-Johan Ivarsson: Födde 1688-1920, vigde 16881920.
Register till Ölserud sammanställda av Cresco och Gunnar Jonsson.: Födde 1754-1920, vigde
1754-1920, döde 1754-1920.
Värmländska Antavlor, band 1, sammanställd av Gunnar Jonsson och Carl-Johan Ivarsson.
Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen har varje torsdagskväll biträtt forskare med rådgivning i
forskarsalen under januari-april och september-december på Arkivcentrum 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
besökarna.
Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har verkat som faddrar för DIS (Föreningen för Datorhjälp i
Släktforskningen) och därvid servat DIS-medlemmar med rådgivning och 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
Styrelsen föreslår att årets överskott 9508:27 jämte föregående års balanserade vinstmedel
87040:58 tillhopa 96548:85, balanseras i ny räkning.
Slutord
Släktforskarrörelsen kan glädja sig åt ständigt stigande intresse, något som numera inte gäller för
alla folkrörelser. Detta återspeglas i ett ökat antal medlemmar i släktforskarföreningarna samt
stigande försäljning av släktforskarlitteratur. Samma trend redovisas i Värmlands
Släktforskarförening som i riket totalt. Inte minst har det gångna årets TV-serie om släktforskning
bidragit till det ökade intresset. En annan bidragande faktor är det enorma utbudet av
släktforskarmaterial som numera finns på Internet. Förutom Internet ställs ständigt alltfler hjälpmedel
i form av register, databaser etc till släktforskarnas förfogande. Styrelsen anser det vara en
angelägen uppgift att sprida information om allt detta till föreningens medlemmar. Som ett led i
denna strävan utgör etablerandet av lokalombud, en uppgift som styrelsen kommer att verka för de
kommande åren.
Karlstad i februari 2001

