
Verksamhetsberättelse 2005 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens tjugoandra verksamhetsår omfattar tiden 2005-01-01 till 2005-12-31. 

Medlemmar 

Antal medlemmar 2004-12-31  1128
Nya medlemmar 2005  67
Utträden, avlidna, ej betald avgift 74
Antal medlemmar 2005-12-31  1121
(varav familjemedlemmar)  24

Medlemsavgiften 

För 2005 var medlemsavgiften 140 kr för ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem. 

Hedersledamöter 

Bo Cider, Molkom 
Bernhard Granholm, Grums 
Anders Höglund, Kristinehamn 

Styrelse 

Ordförande: Lars-Gunnar Sander, Forshaga 
Vice ordförande: Karl-Gustav Lindgren, Säffle 
Sekreterare: Gunnar Jonsson, Säffle 
Kassör: Liv Hagberg, Karlstad 
Ledamot: Arne Berg, Kila 
Ledamot: Peter Borg, Molkom 
Ledamot: Jens-Åke Nilsson, Karlstad 
Ledamot: Hans Olsson, Forshaga 
Suppleant: Sigvard Boström, Väse 
Suppleant: Anette Carlsson, Karlstad 
Suppleant: Eva Fredriksson, Karlstad 
Suppleant: Marianne Fröding, Karlstad 

Övriga funktionärer 

Revisor: Olle Skoog, Kristinehamn 
Revisor: Lennart Fallberg, Molkom 
Revisorsuppleant:  Roland Hedström, Karlstad 
Valberedning: Bernhard Granholm, Grums (sammank) 
Valberedning: Rånald Engelbrekt, Filipstad 
Valberedning: Ingrid Johansson, Värmskog 
Redaktör, VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping 
Layout, VärmlandsAnor: Anette Carlsson, Karlstad 
Redaktör, VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle  
Materialförvaltare: Jens-Åke Nilsson, Karlstad 

 



Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. 

Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets förtroendemannakonferens på Gotland 
den 6-8 maj. 

Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Göteborg den 26 
aug. 

Anette Carlsson, Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson har deltagit i Släktforskarförbundets 
redaktörskurs i Göteborg den 26 aug. 

Lars-Gunnar Sander, Karl-Gustav Lindgren och Liv Hagberg har som ombud representerat 
föreningen vid riksstämman i Göteborg den 27 aug. 

Vid släktforskardagarna i Göteborg deltog föreningen i utställningen med ett bokbord där våra egna 
publikationer såldes. 

Styrelsen har även under år 2005 arbetat med ett nytryck av Emanuel S Ekmans bok Wärmeland I 
Sitt Ämne och I Sin Uppodling. Utgivningen har måst framskjutas ytterligare. Detsamma gäller för 
utgivandet av CD-skivor innehållande Värmlands Kyrkboksregister med sökprogram. 

Framtagning av ett personregister till samtliga årgångar av Nytt från Värmlands Släktforskarförening 
(1984:1-1992:2) och VärmlandsAnor (1992:3-) har fortsatts och vid årets slut återstod endast ett 
fåtal nummer att registrera. Registret kommer att läggas ut på VärmlandsRötter och vara tillgängligt 
för medlemmarna. 

Utställningsskärmar har anskaffats för att användas vid Släktforskardagarna och liknande tillfällen. 
KG Lindgren och Hans Olsson har arbetat fram förslag till hur skärmarna innehållsmässigt skall 
disponeras. Även en bärbar dator med några av förbundets och föreningens egna databaser har 
inköpts för att användas i utåtriktad verksamhet. 

Föreningens arkiv har städats upp varvid en del äldre material deponerats hos Folkrörelsearkivet. 

Utåtriktad verksamhet 

Liksom under tidigare år har föreningen tillsammans med Värmlandsarkiv, Emigrantregistret, 
Folkrörelsearkivet, Hembygdsförbundet, Lokalhistoriska Föreningen och Karlstads Universitet 
genomfört Arkiv- och forskarkvällar nämligen i Skoghall den 17 mars, Köla den 18 maj och Väse 
den 22 nov. 

Vid sommarens Gammelvala i Brunskog fanns föreningen på plats med bokbord varvid ett antal 
styrelsemedlemmar och medlemmar från orten svarade på frågor och hjälpte besökare med 
introduktion i släktforskning. 

Eva Fredriksson, Gunnar Jonsson och Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i 
externa arrangörers regi. En träff med cirkelledare ägde rum den 3 sept men samlade dessvärre 
endast ett fåtal deltagare. 

Arne Berg och Sven Johansson visade släktforskning när Säffle bibliotek hade öppet hus den 22 
oktober. 

I samband med Arkivens dag den 12 nov presenterade föreningen sin verksamhet på Bergviks 
köpcentrum tillsammans med Arkivcentrum. Förutom försäljning av våra publikationer fick ett antal 
besökare pröva på släktforskning med hjälp av databaser varvid de assisterades av 
styrelsemedlemmar. 



Medlemsmöten 

15 feb  Medlemsmöte på Arkivcentrum med föredrag av arkeolog Hans Olsson: 
 Arkeologiska utgrävningar i Värmland 

8 mars  Fikaträff på Arkivcentrum med temat Domböcker 
20 mars  Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar på Arkivcentrum. 

Föredrag av Tore Hermundsson Vigerust om 
Svensker i Norge - svenskemanntall fra 1710-11, 1734 og 1808 

20 sept  Träff med lokalombuden på Arkivcentrum 
11 okt  DISGEN-träff på Arkivcentrum varvid representanter från DIS-Aros medverkade
19 nov  Värmlandsdag på Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Ett 6-timmarsprogram 

innefattande information om föreningen och förbundet, visning av lokalerna 
med samlingar och databaser samt föredrag av Ulf Berggren från Smed- 
släktsföreningen. Mötet samlade ett 60-tal deltagare 

6 dec  Fikaträff på Arkivcentrum med temat Släkt- och hembygdsforskning. 
Sven Haage inledde mötet. 

Nyutkomna publikationer under året 

Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra ordinarie nummer, totalt 112 
sidor. 

Föreningens nättidning VärmlandsRötter har uppdaterats kontinuerligt av redaktören Gunnar 
Jonsson. Samtliga socken- och häradssidor är nu klara. 

Register till Brunskog registrerat av Sven Haage och redigerade av Gunnar Jonsson 
Födde 1688-1815 
Födde 1816-1865 
Födde 1866-1930. 

Register till Ny (Jösse Ny) registrerat av ett arbetsmarknadsprojekt i Arvika under överinseende av 
KG Lindgren samt redigerat av Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson 
Födde 1688-1840 
Födde 1841-1920 
Vigde 1688-1920 
Döde 1688-1920. 

Register till Tveta registrerat av Framtidshuset/Reliken i Säffle samt redigerat av Carl-Johan 
Ivarsson och Gunnar Jonsson 
Födde 1687-1829 
Födde 1830-1920 
Vigde 1730-1766, 1778-1920 
Döde 1687-1920. 

Värmländska Antavlor 51-100 redigerade av Gunnar Jonsson, Carl-Johan Ivarsson och Lenah 
Hedin. 

Övrig medlemsservice 

En erfaren släktforskare från föreningen har som jourhavande varje torsdagskväll biträtt forskare 
med rådgivning i forskarsalen under jan-april och sep-dec på Arkivcentrum i Karlstad. 

Utbyte av medlemsblad har skett med 106 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. 



Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, fax, telefon och e-post besvarats av 
styrelsemedlemmarna och lokalombuden. Många förfrågningar kommer från Norge och USA. 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att åreta överskott 
1606,99 jämte föregående års balanserade vinstmedel 97995,19 tillhopa 99602,18 balanseras i ny 
räkning. 

Slutord 

Under året har Sveriges Släktforskarförbund utkommit med den tredje utgåvan av CD-skivan 
Sveriges dödbok. Tidigare utgåvor har saknat namn mm för avlidna under perioden 1947-1970. En 
stor del av dessa data har nu spårats upp och lagts in i den nya utgåvan. Detta har åstadkommits 
genom frivilligt arbete från en mängd olika släktforskare. Trots enastående insatser från att antal 
medlemmar i vår förening så återstår procentuellt sett mer att göra för Värmland i detta projekt än 
för de flesta andra landskap. Inför nästa itgåva är det därför styrelsens förhoppning att vi med våra 
medlemmars hjälp skall uppnå hundraprocentig täckning. 

Karlstad i februari 2006 

Lars-Gunnar Sander, ordförande 
Karl Gustav Lindgren, vice ordförande 
Gunnar Jonsson, sekreterare 
Liv Hagberg, kassör 
Arne Berg, ledamot 
Peter Borg, ledamot 
Jens-Åke Nilsson, ledamot 
Hans Olsson, ledamot 

 
 


