Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsåret
Föreningens tjugofemte verksamhetsår omfattar tiden 2008-01-01 till 2008-12-31.
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Antal medlemmar 2007-12-31

1 186

Nya medlemmar 2008
Utträden, avlidna, ej betald avgift
Antal medlemmar 2008-12-31

130
91
1 225

(varav familjemedlemmar)

27

Medlemsavgiften
För 2008 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.
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Årsmötet den 29 mars
Avgående styrelseledamöter var Rånald Engelbrekt, Liv Hagberg och Margareta Modén och Roland
Hedström avgick som revisor. Nya styrelseledamöter blev Anneli Johannesson och Gunilla
Klarqvist. Till ny revisor valdes Bengt Hallin. Vid styrelsemötet den 16 april konstituerade sig
styrelsen enligt ovan. Efter årsmötesförhandlingarna följde föredrag av Kjell Åberg om
Hammarsmeder och hammarsmedssläkter.
Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sex ordinarie protokollförda sammanträden samt ett heldagsmöte där
föreningens fortsatta inriktning och organisation diskuterades. Organisationen med uppdelning i
ansvarsområden har fortsatt under året och har fungerat bra. Utställningsgruppen har bytt namn till
evenemangsgruppen och VärmlandsRötter har varit ett eget ansvarsområde.
Lars Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Malmö den 29 aug.
Lars Gunnar Sander, Jens-Åke Nilsson och Hans Olsson har som ombud representerat föreningen
vid riksstämman i Malmö den 30 aug.
Projektgruppen
Bengt Nordstrand (sammankallande), Jens-Åke Nilsson, Peter Borg och Anneli Johannesson.
Syftet med projektgruppen är att driva projekt inom föreningens ram. Gruppen skall såväl sätta
igång samt genomdriva och följa upp igångsatta projekt. Under året har gruppen arbetat med
följande projekt:
Kyrkoboksregistrering. Kyrkboksregister i föreningens regi har hittills givits ut i bokform och skulle
även börja utges som CD-skiva under året. Projektet har fördröjts på grund av anpassning till
förbundets registerprogram. Utgivning sker under 2009.
Personregister till VärmlandsAnor. Nya årgångar har registrerats av Lars Gunnar Sander. Registret
är tillgängligt för medlemmarna på VärmlandsRötter .
En ny släktforskarkatalog finns och uppdateras på vår hemsida. Peter Borg svarar för
sammanställningen.
Projekt Hela Värmland syftar till att erbjuda träffar och programaktiviteter för släktforskare även på
andra platser i Värmland än Karlstad. En grupp har påbörjat aktiviteter i Kristinehamn med några
möten med god anslutning. Tidigare finns släktforskargrupper/föreningar i Säffle och Grums.
Avsikten är att fortsätta med liknande initiativ i Arvika för västra Värmland.
En registrering påbörjades av F.A. Boltzius brevsamling vid Värmlands Museum. Brevskrivare
registreras med namn, datum och adress för att ge forskare en hjälp att komma in i brevsamlingen
på ca 33 000 brev. Projektet sker i samarbete med museet som tillhandahåller dator och upplåter
lokal. Efterhand som registrerade volymer blir genomgångna så läggs registret på vår medlems-sida
på VärmlandsRötter som medlemsförmån. Registreringen fick avbrytas då registreraren måste
avbryta. Ny registrerare har eftersökts men hittills utan resultat.

Programgruppen
Gruppen har under 2008 hållit sex protokollförda möten. Mötena har i huvudsak behandlat frågor
rörande aktiviteter inom föreningen. Programgruppen har bestått av Karl Gustaf Lindgren
(sammankallande), Göran Dour, Eva Lejrin, Lars Gunnar Sander
Verksamheten har i huvudsak bestått i att arbeta fram förslag till Tema- och fikaprogram för året
2008. Bland 2008-års aktiviteter kan nämnas - 24 jan. Finnkulturen i våra rötter, Inga- Greta
Lindblom kåserade - 21 febr. Gravstenar. Bertil Olsson berättade. - 24 april Svenskar i Amerika,
föredrag av Kjell "Keeper" Emanuelsson - 4 sept. Fotografen Åberg i Säffle. Claes Åkerblom
kåserade och visade bilder. - 2 okt. Nycklar till brukssamhället. Thomas Kvarnbratt berättade om sin
nya bok. - 30 okt. Herdaminnen. Carl Johan Ivarsson berättade. - 4 dec. Släktforskning i
Västergötland. Lars Gunnar Sander berättade.
Gruppen har också förberett och arrangerat sju "fikaträffar" under året samt varit arrangör av
jourverksamheten på arkivet under sammanlagt 33 veckor.
Evenemangsgruppen
Evenemangsgruppen har under året bestått av Hans Olsson (sammankallande), Gunnar Jonsson,
Ingegerd Karlstedt, Gunilla Klarqvist och Liv Hagberg.
Föreningen har medverkat i följande evenemang.
Släktforskningens dag. Årets stora begivenhet på hemmaplan var Släktforskningens Dag 15 mars
på Arkivcentrum i Karlstad. Arkiv Digital och SVAR visade upp sina produkter samt hade var sin
visning i Edbergssalen av de digitala programmen. Föredrag av Björn Lippold från Centrala
Soldatregistret i Skövde samt ett föredrag av Eva Lejrin som "ny släktforskare" Vid samtliga tillfällen
var salen välfylld. Nytt för året var att författare mm av släkt-bygdelitteratur fick visa upp sina
bokverk. Evenemanget skedde tillsammans med Arkivcentrum, ca 250 besökare kom under dagen.
Väse. På Väse hembygdsförenings årsmöte den 2 mars medverkare Föreningen med med prat och
visning om släktforskning.
Bjurtjärn. I hembygdsdagarna i Bjurtjärn medverkade Föreningen den 6 juli med datorn och en
kartutställning. Bengt Nordstrand presenterade föreningen och släktforskning från scenen.
Gammelvala Brunskog. Vid Gammelvala i Brunskog 19-26 Juli medverkade Föreningen enbart
under två dagar, många av besökarna kom från Norge med förfrågningar.
Rudskoga. Nytt för året blev en inbjudan från Rudskoga hembygdsförening att 27 Juli medverka
under Teknikdagen. Lars Gunnar Sander fick möjligheten att framföra vårt budskap i högtalare då
tillströmningen blev till vår fördel under årets varmaste dag.
Forshaga. Till de mer fasta evenemangen hör numera Forshaga Hembygdsförening som hade sin
sin begivelse på Hembygdsgården Bråtarna i Skived, vi medverkade på sedvanligt vis 23-24
augusti. Många intresserade nybörjare anmälde sig till kurser på Studieförbundet Vuxenskolan i
Forshaga.
Malmö. Släktforskardagarna i Malmö 29-31 Augusti deltog föreningen tillsammans med
Värmlandsarkiv, läs artikel av Lars Gunnar Sander i Värmlands Anor nr 2008.
Värmlandsnäs. Skördefesten på Värmlandsnäs sköttes av Kjerstin Tungström tillsammans med
Sven Johansson och Karl-Gustav Lindgren i fd Församlingshemmet i Millesvik. Ett stort antal besök
som dessutom åtnjöt våfflor med grädde och sylt

Arkivens Dag. Arkiven Dag 8 november var för året förlagd till Torsby-Sunne med temat Nöje. Från
föreningen deltog vi åtta st på Biblioteket i Sunne där vi blev väl omhändertagna. I kom-munhuset,
sessionssalen Där Väst demonstrerade Gunnar Jonsson Arkiv Digital, Genline och SVAR. Ett större
bokbord var uppdukat av Ingegerd Karlstedt. Föreningen blev inbjuden att deltaga vid invigningen
av det nya Biblioteket i Maj.
Övrigt. Evenemangsgruppen har även genomfört intern utbildning/information. Gunnar Jonsson har
genomfört utbildning på de nya programmen i Föreningens dator för att öka kunskapen vid Arkivjour
samt på evenemangen.
Styrelsen besökte Häljebols Tingshus där vi informerades av Peter Olausson, Ett besök även i
Östra Ämterviks församling där vi blev guidade av Göran Bengtsson.
Föreningens medverkan i externa arrangemang har medfört ett ökat intresse för släktforskning vilket
b.l.a. resulterat i flera studiecirklar och många nya medlemmar, samtidigt som föreningens
verksamhet marknadsförts på ett bra sätt.
VärmlandsAnor
Precis som tidigare år har vi kommit ut med 4 nummer med sammanlagt 112 sidor. Några av
artiklarna har tilldragit sig större intresse än vanligt. Redaktören tror sig också veta, att det finns flera
goda artikeluppslag ute bland medlemmarna. Han vill därför passa på tillfället att rikta en maning att
fatta pennan och teckna ner den sällsamma episoden, det annorlunda människoödet eller beskriva
vad man kan få ut av en källa om man har lite kringkunskaper om källan ifråga.
VärmlandsRötter
Sammankallande: Gunnar Jonsson, Säffle. I gruppen ingår: Lenah Hedin, Gillberga och Meta
Modén, Karlstad.
Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt. Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl a
med att koordinater för orterna i ortlistorna har börjat läggas in. Några socknar har också fått sina
ortnamn förklarade. "Månadens länktips" är en nyhet som förhoppningsvis ska få besökarna att
upptäcka nya hjälpmedel i sin forskning. Startsidan har fått en enklare layout, både i fråga om
läsbarhet och redigering.
Värmlandssidorna har bytt typsnitt. Från den tidigare standarden med Arial, har dessa sidor
genomgående satts i Comic Sans MS. Det har visat sig att detta typsnitt kanske kan vara lättare att
läsa. Utvärderingen av bytet fortsätter.
Följande register utgavs 2008:
Värmskog födde, vigde och döde 1679-1920
Segerstad födde, vigde och döde 1746-1920
Övrig medlemsservice
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 har verkat som fadder för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) och
därvid servat DIS-medlemmar med rådgivning.
Gunnar Jonsson och Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa
arrangörers regi.

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
Detta är andra verksamhetsåret som föreningens verksamhet genomförs i den nya organisationsoch uppgiftsindelningen. Årets resultat är därför helt jämförbart med år 2007.
Årets resultat redovisar ett överskott främst beroende på fortsatt ökning av medlemsantalet och
större netto på försäljningen av publikationer än budgeterat samt att viss planerad verksamhet ej
kunnat genomföras.
Avsättning har gjorts i budgeten för 2009 för en satsning på Släktforskardagarna samt att återta den
verksamhet som inte genomfördes under 2008
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen
Styrelsen föreslår att årets överskott 283 kr jämte föregående års balanserade vinstmedel 102880 kr
tillhopa 103163, balanseras i ny räkning
Slutord
Organisationen med ansvariga grupper fortsätter och har medfört att många personer har kunnat
engageras i att arbeta för föreningen.
Kontakten med medlemmarna har varit livlig under året. Det har skett på olika sätt: Genom möten,
jourverksamheten, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor och hemsidan VärmlandsRötter.
Ambitionen i projektet Hela Värmland att bredda verksamheten till fler orter i Värmland kvarstår.
Allmänheten har kunnat komma i kontakt med oss genom vår närvaro vid olika arrangemang kring
hembygd och arkiv och genom hemsidan VärmlandsRötter. Medlemstalet är ökande.
Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2009 med tillförsikt och positiv
förväntan.
Karlstad i februari 2009 Styrelsen för Värmlands släktforskarförening.
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