Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsåret
Föreningens tjugotredje verksamhetsår omfattar tiden 2006-01-01 till 2006-12-31.
Medlemmar
1121
Antal medlemmar 2005-12-31
Nya medlemmar 2006
96
Utträden, avlidna, ej betald avgift 109
Antal medlemmar 2006-12-31
1108
(varav familjemedlemmar)
21
Medlemsavgiften
För 2006 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: Rånald Engelbrekt, Filipstad
Ledamot: Margareta Modén, Karlstad
Ledamot: Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Ledamot: Hans Olsson, Forshaga
Övriga funktionärer
Revisor: Lennart Fallberg, Molkom
Revisor: Roland Hedström, Kristinehamn
Revisorsuppleant: Olle Skoog, Kristinehamn
Valberedning: Bernhard Granholm, Grums (sammank)
Valberedning: Ingrid Johansson, Värmskog
Valberedning: Bengt Nordstrand, Karlstad
Redaktör, VärmlandsAnor: Åke Hörnqvist, Hammarö
Layout, VärmlandsAnor: Anette Carlsson, Karlstad
Redaktör, VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Materialförvaltare: Jens-Åke Nilsson, Karlstad

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden samt ett heldagsmöte där föreningens framtida
inriktning och organisation diskuterades. Med ledning därav har styrelsen sedan fastslagit följande
ansvarsområden:
1. Ordföranden (års- och styrelsemöten)
2. Information (VärmlandsAnor, VärmlandsRötter, register och publikationer)
3. Utställningar/mässor (Släktforskardagarna, arkivens dag och övriga externa
arrangemang)
4. Projekt
5. Administration (ekonomi, medlemsregister)
6. Program (interna medlemsträffar, utbildning, arkivjour, studieresor)
Varje ansvarsområde leds av en styrelseledamot som till sin hjälp får engagera intresserade medlemmar.
Lars Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Sundbyberg den 11 aug.
Åke Hörnqvist och Gunnar Jonsson har deltagit i Släktforskarförbundets redaktörskurs i Sundbyberg den 11
aug.
Hans Olsson (och Lenah Hedin utanför styrelsen) har deltagit i Släktforskarförbundets cirkelledarkurs i
Stockholm den 11 augusti.
Lars Gunnar Sander, Karl-Gustav Lindgren och Hans Olsson har som ombud representerat föreningen vid
riksstämman i Nacka den 12 aug.
Projekt
Arbetet med ett nytryck av Emanuel S Ekmans bok Wärmeland I Sitt Ämne och I Sin Uppodling har fortgått
under året. 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 (1984:11992:2) och VärmlandsAnor (1992:3-) har fortsatt. Personregister för åren 1984-1993 är nu tillgängligt för
medlemmarna på VärmlandsRötter, där även tidningarna för samma år kan laddas ner.
Bokyllorna i Värmlandsarkivs pausrum har bytts ut mot ett mer rationellt tidskriftsställ där medlemstidningar
från andra släktforskarföreningar förvaras.
Föreningens kyrkboksregister som hittills givits ut i bokform kommer även att säljas som CD-skivor.
Förberedelserna för detta var vid årsskiftet i stort sett klara.
Planeringen av en ny värmländsk släktforskarkatalog har igångsatts.
Inför 2007 räknar Släktforskarförbundet med att utkomma med den fjärde utgåvan av CD-skivan Sveriges
dödbok. I föregående utgåva saknades fortfarande namn mm för avlidna i ett antal värmländska församlingar
under perioden 1947-1970. Komplettering med dessa data har nu i stort sett slutförts genom insatser främst
av Jens-Åke Nilsson och Fredric Andreasson.
Utåtriktad verksamhet
Vid Gammelvala i Brunskog 22-28 julifanns föreningen på plats med bokbord varvid ett antal
styrelseledamöter svarade på frågor och hjälpte besökare med introduktion i släktforskning. På föreningens
initiativ deltog även Genline med demonstration av kyrkböcker på Internet.
Vid släktforskardagarna i Nacka 11-12 augusti deltog föreningen i utställningen med ett bokbord där våra
egna publikationer såldes. Utställningsskärmarna, som färdigställts av KG Lindgren och Hans Olsson,
användes härvid för första gången.

Föreningen deltog även i Forshaga Hembygdsförenings Hantverks- och utställningsdagar 26-27 augusti med
utställning, demonstration och rådgivning hur man släktforskar.
I samband med Arkivens dag den 11 november presenterade föreningen sin verksamhet i Kronoparkens
bibliotek i Karlstad tillsammans med Arkivcentrum. Förutom försäljning av våra publikationer fick ett antal
besökare pröva på släktforskning med hjälp av databaser varvid de assisterades av styrelsemedlemmar.
Gunnar Jonsson och Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa arrangörers regi.
Lars Gunnar Sander har föreläst om släktforskning vid SIF:s seniorers möte i Karlstad den 7 november.
Medlemsmöten
Fikaträff på Arkivcentrum med temat Knektar i Värmland. Inledning av
Sven-Åke Modin.
21 feb Fikaträff på Arkivcentrum med temat Genline.
18 mars Släktforskningens dag med Årsmöte på Arkivcentrum. Forskarsalen hölls
öppen varvid föreningsfunktionärer hjälpte nybörjare med släktforskning,
besvarade frågor mm. Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt föredrag av
författaren och arkivarien Karin Edvall om Kvinnoöden och kvinnors
villkor under 1700- och 1800-talen.
25 mars Gränsträff med Østfold Historielag må Marker rådhus i Ørje. Föredrag av
arkivarie Per-Øivind Sandberg om Källor till personhistorisk forskning om
svensk-norska gränsbor.
11 april Fikaträff på Arkivcentrum med temat Vad jag funnit på Internet.
9 maj Besök på Karlstads västra kyrkogård. Kyrkogårdsvandring med Pelle
Norelius som visade intressanta gravvårdar.
Medlemsmöte på Arkivcentrum. Föredrag av Monika Urtti om Emigration,
5 okt
bakgrund och historik.
12 okt Medlemsmöte på Arkivcentrum. Föredrag av Monika Urtti om Emigration,
hur man forskar idag.
28 okt DISGEN-dag på Vuxenskolan i Säffle under ledning av Gunnar Jonsson.
Genomgång av programmet och deltagarnas specifika problem.
16 nov Medlemsmöte på Arkivcentrum. Föredrag av lantmätare Bernt Bjöörn om
kartor.
7 dec Fikaträff på Arkivcentrum med temat Ordet är fritt. Deltagarna berättade
om sin forskning.

17 jan

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.
Register till Högerud registrerat av Rune Hansson.
Födde 1689-1920
Vigde 1697-1920
Döde 1689-1920
Register till Vitsand registrerat av Framtidshuset/Reliken i Säffle samt redigerat av Gunnar Jonsson.
Födde 1824-1869
Födde 1870-1920
Vigde 1824-1920
Döde 1824-1920.
CD: Ortregister för Dalsland och Värmland.
Från Nordvärmlands Släktforskarförening har föreningen som gåva mottagit Fryksände vigde, 1861-1921 och
från jul Aage Korsby en CD-skiva med Döds-annonser från Indre Smaalenenes Avis 1986-2005.

Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen har som jourhavande varje torsdagskväll biträtt forskare med
rådgivning i forskarsalen under jan-maj och sep-dec på Arkivcentrum i Karlstad.
Utbyte av medlemsblad har skett med ett hundratal 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 har bifogats verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att åreta överskott
638,88 jämte föregående års balanserade vinstmedel 99602,18 tillhopa 100241,06 balanseras i ny räkning.
VärmlandsAnor 2006:4 plus kuvert och inbetalningskort vägde enligt vår mening 100 g. Posten hävdar dock
att försändelsen översteg 100 g varför vi blivit påförda 13 tkr högre portokostnader än normalt. Kvarvarande
lager av jubileumsskriften Anor och Anekdoter har skrivits ned med 8 tkr till noll. Det stora underskottet, som
främst uppstått genom dessa två extraordinära transaktioner, har täckts genom en upplösning av
projektreserven med 27 tkr. Av skulderna utgör 71 tkr förutbetalda medlemsavgifter för 2007.
Slutord
Styrelsen tror mycket på den nya organisationsplanen och hoppas med hjälp av denna kunna engagera fler
medlemmar att deltaga aktivt i olika projekt. Jämfört mned föregående år är medlemsantalet i stort sett
oförändrat.
Karlstad i februari 2007
Lars-Gunnar Sander, ordförande
Karl Gustav Lindgren, vice ordförande
Gunnar Jonsson, sekreterare
Liv Hagberg, kassör
Arne Berg, ledamot
Peter Borg, ledamot
Rånald Engelbrekt, ledamot
Margareta Modén, ledamot
Jens-Åke Nilsson, ledamot
Hans Olsson, ledamot

