Verksamhetsberättelse 2010
Sida 1(5)
Verksamhetsåret
Föreningens tjugosjunde verksamhetsår omfattar tiden 2010-01-01 till 2010-12-31.
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Antal medlemmar 2009-12-31
Nya medlemmar 2010
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
Antal medlemmar 2010-12-31
(Varav familjemedlemmar)

1295
119
99
1315
35

Medlemsavgiften
För 2010 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem.
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Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Lars Gunnar Sander, Forshaga
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Årsmötet den 27 mars 2010
Avgående styrelseledamöter var Bengt Nordstrand, Gunilla Klarqvist och Anne-Marie Monsén Olsson.
Nya styrelseledamöter blev Majlis Andersson, Margareta Eder och Kurt Eriksson. Omval av valberedning,
revisorer samt redaktörer. Vid styrelsemötet den 27 mars konstituerade sig styrelsen enligt ovan. Efter
årsmötet kåserade Lennart Edberg "Alla var vi små på Marieberg".
Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju ordinarie protokollförda sammanträden samt en heldags planeringsdag där
styrelsens fortsatta inriktning, organisation och ekonomi diskuterades samt protokollfördes.
Organisationen med uppdelning i olika ansvarsområden har fortsatt under året och har fungerat mycket
bra.
Hans Olsson har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Örebro den 27 augusti.
Hans Olsson, Jens-Åke Nilsson och Anneli Johannesson har som ombud representerat föreningen vid
riksstämman i Örebro den 28 augusti.

Projektgruppen
Kurt Eriksson (sk), Jens-Åke Nilsson och Per Magnusson.
Projektgruppens uppgift är att driva projekt inom föreningens ram. Gruppen ska såväl sätta igång samt
genomdriva och följa upp igångsatta projekt. Årets arbetsinsatser har präglats huvudsakligen av följande
projekt:
Kyrkboksregistrering. Under året har arbetet med vår andra CD-skiva avseende Värmlands Kyrkboksregister
fortsatt med ett tjugotal socknar påbörjade samt med ambitionen att ha en skiva klar till
Släktforskardagarna i Norrköping i slutet av augusti 2011.
Projekt Hela Värmland syftar till att erbjuda träffar och programaktiviteter för släktforskare även på andra
platser i Värmland än Karlstad. Lokala släktforskargrupper har funnits sedan tidigare i Säffle,
Kristinehamn och Arvika. Där ordnas nu regelbundet släktforskarmöten på respektive orts bibliotek och i
gott samarbete med biblioteken. Ytterligare lokalgrupper har under året startats i Sunne och Hagfors.
Planer finns att fortsätta med liknande initiativ.
Registreringen har fortsatt 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 33000 brev.
Projektet sker i samarbete med museet som tillhandahåller dator och upplåter lokal. Efterhand som
registrerade volymer blir genomgångna så läggs registret ut på vår medlemssida på VärmlandsRötter som
en medlemsförmån.
Två nya projekt har påbörjats under året. Projektet Om Släktforskning ska resultera i ett bildspel som ska
användas för information och introduktion av nya släktforskare. Om Värmlands Släktforskarförening är
projekt nr två och skall bli en information om föreningen och medlemskap. Båda avses att utkomma på
CD-skiva under våren 2011.
Programgruppen
Gunnar Allenmark (sk), Majlis Andersson, Margareta Eder, Eva Lejrin, Anneli Johannesson (del av året)
och Lars Gunnar Sander.
Programgruppens primära uppgift är att planera och genomföra medlemsmöten och sammankomster i
föreningen. Under verksamhetsåret har åtta temakvällar anordnats, de flesta mycket välbesökta. Vi har vid
samtliga tillfällen lyckats engagera kunniga och inspirerande föredragshållare. Ämnena som behandlats, har
på något sätt haft anknytning till släktforskning. Vi hoppas att på så sätt ha kunnat förmedla mer kunskap i
såväl själva släktforskningen som samhället i gångna tider. Dessutom är ju syftet med mötena att
släktforskare ska träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Under våren har ämnena varit historiska kartor, hur man tar tillvara på och visar gamla foton, mantalslängder samt
Karlstads tidiga historia. I maj månad ordnade vi en guidad vandring på Karlstads gamla kyrkogård. Höstens
teman har varit DISBYT, Postens historia, att forska i adelssläkt och om Värmlandsarkivs CD Karlstad i förändring
– en tidsresa.
Träffarna har varit öppna för både medlemmar och övriga intresserade. Föreningen har bjudit på fika vid
dessa tillfällen.
Förutom dessa träffar har ett antal sammankomster på måndagar, som varit riktade till daglediga
medlemmar anordnats. Vid dessa möten har också ofta någon extern eller intern föredragshållare deltagit.
Vid ett av dessa möten var temat Fader okänd. Ett mycket populärt ämne som drog rekordpublik.

Evenemangsgruppen
Hans Olsson (sk), Gunnar Jonsson, Gunilla Klarqvist, Ingegerd Karlstedt och Liv Hagberg.
Gruppen har under 2010 planerat och genomfört externa evenemang, svarat för fortbildning av styrelse
samt medhjälpare och ansvarat för jouren på Värmlandsarkiv. Föreningen har under året
genomfört/medverkat i följande evenemang:
Den årligen återkommande aktiviteten Släktforskningens Dag var i år lördagen den 20 mars på
VärmlandsArkiv. Planeringen för dagens samordnades med Petra Berglund, Värmlandsarkiv. Inbjudna
externa medverkande var Arkiv Digital samt Genline som bland annat hade föredrag om sin verksamhet
och utbud i Edbergssalen. Nytt för året var att även Kommunarkivet i Karlstad, Landstingsarkivet i
Värmland samt Folkrörelsernas arkiv för Värmland medverkade. Under dagen var ca 300 besökare på
plats. Som vanligt hittade de flesta upp till det populära Café Almqvist.
Sommarens aktiviteter bestod liksom tidigare år av medverkan vid Edebymarten i Övre Ullerud, Teknikdagen
i Rudskoga, Gammelvala i Brunskog, Höstmarknaden i Ransäter samt Skördedagarna på Värmlandsnäs.
Vid Hembygdsdagarna i Norra Finnskoga deltog föreningen under söndagens program vid Halvarstugan i
Båtstad. Anneli Johannesson ställde upp vårt bokbord i gröngräset utanför logen, visade CD-skivor mm
och svarade på släktforskarfrågor. Den mobila uppkopplingen fungerade utmärkt för visning av
kyrkböcker på internet.
Föreningen blev inbjuden att medverka vid Klarhälja på Kärnåsen i Norra Råda av Ingemar Andersson som
är ansvarig för släktforskningen på Kärnåsen. Det var ett mycket välordnat och trevligt evenemang som vi
deltog i under tre dagar. Bland annat hade Kjell Hasselroth ett föredrag om hur man släktforskar, som
varje dag lockade många besökare.
Nytt för året var Sunne Kulturvecka där vi medverkade under två dagar på Sunne Bibliotek. För
evenemanget svarade i huvudsak Sunne Släktforskargrupp med Thore Jansson, Kerstin Meric och Beryl
Blomqvist med mycket god hjälp av bibliotekschefen Berit Wester. Bokbord samt släktforskarhjälp
erbjöds besökarna som stod och väntade på öppningen. Dessutom medverkade kommunarkivarien i
Sunne-Torsby Kristina Hellberg med ett urval från sitt arkiv.
Årets Släktforskardagar hölls på Conventum i Örebro 28-29 augusti. Örebro Släktforskare med stöd av
övriga föreningar i Närke stod för arrangemanget. Vår förening medverkade tillsammans med
Värmlandsarkiv med ett bokbord. Många intressanta föredrag samt ett antal andra besök erbjöds. Som
förra året anordnade Gunilla Klarqvist och Ingegerd Karlstedt mycket uppskattade bussresor, en med
början i Årjäng samt en från Arvika. Båda bussarna blev fullsatta. Mer om Släktforskardagarna kan du läsa
om i VärmlandsAnor nr 2010:3 Vi hoppas kunna erbjuda bussresa även till Norrköping 2011.
Lördagen 16 oktober firade Karlstad kommun på Stadsbiblioteket att de blivit utsedda till Årets
Kulturkommun 2010, med att bjuda in alla kulturorganisationer för att visa upp sitt utbud. Föreningen deltog
med bokbord och släktforskarupplysning. En stor tillströmning av besökare under hela dagen.
Lördagen den 13 november var det Arkivens Dag i arkivdepån på Zakrisdal. En stor tillströmning av
besökare, vilket vi inte var förberedda på. Föreningen som hade fått det alldeles utmärkta stället att vara i,
"Röda huset", som dessutom skulle namnges under dagen med förslag, därmed kom de allra flesta på
besök till oss. Det vinnande förslaget "Zakristorpet" lämnades in av vår tidningsredaktör Åke Hörnqvist.
Det inräknades ca 450 besökare under dagen.
Forshaga Hembygdsförenings julmarknad har blivit en tradition att avsluta årets begivenheter med på
hembygdsgården i Skived. Ansvarig för dessa två dagar var Ingegerd Karlstedt från Karlanda. I vanlig
ordning blev våra medverkande bjudna på grötlunch.
Arkivjouren i forskarsalen på Arkivcentrum under året har Gunnar Jonsson ansvarat för. Representant för
föreningen har funnits där varje kvällsöppen torsdag kl 16-19. Många har tagit tillfället i akt att få hjälp av
kunniga släktforskare.

I övrigt har styrelsen samt övriga medhjälpare under året deltagit i fortbildning och information. Gunnar
Jonsson hade information i arkivjour/databaser samt om hur vårt bokbord ska vara ordnat vid våra
evenemang. Britt-Inger Fisk tog emot oss på Karlstads Stadsbibliotek, där vi besökte källararkivet,
släktforskardelen samt sist en information i Värmlandsrummet. Helena Röjder på Värmlands Museum
svarade för en information och rundvandring som ordnats av Eva Lejrin.
Föreningens medverkan i externa arrangemang har medfört ett ökat intresse för släktforskningen, vilket vi
sett med nya medlemmar och fler studiecirklar samtidigt som vi marknadsför Värmlands
Släktforskarförening. Evenemangsgruppen tar tacksamt emot förslag på nya platser där vi kan medverka.
VärmlandsAnor
Anneli Johannesson (sk), Åke Hörnqvist, Olle Andersson, Lars Gunnar Sander och Åsa Vålvik.
I takt med den ökande medlemstillströmningen utökar vi fortlöpande den tryckta upplagan.
Decembernumret trycktes i 1500 ex. Förutom till våra medlemmar, bl.a. biblioteken i Värmland, skickas
den också till de släktforskarföreningar m.m. med vilka vi utbyter tidningar.
VärmlandsRötter
Gunnar Jonsson (sk), Anneli Johannesson och Margareta Modén.
Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt. Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl.a. med
att koordinater för orter i ortlistorna läggs in. Några socknar har också fått sina ortnamn förklarade. Test
har även skett att för ett hemman lägga in dels en kartbild, dels en lista med alla boställen med årtal och
koordinater. "Månadens länktips" har fortsatt, som förhoppningsvis ska få besökarna att upptäcka nya
hjälpmedel i sin forskning. Den avsomnade funktionen med "Månadens fråga" har återuppstått. Detta är
en bra väg för styrelse mm att få veta vad medlemmar tycker och tänker. Vår förening presenteras också
på Släktforskarförbundets nya Wiki-Rötter.
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. Tyvärr ser vi att fler och fler övergår till att distribuera sina medlemstidningar via internet med
hjälp av pdf-filer. Vi har beslutat att avsluta tidningsutbytet med dessa föreningar.
Gunnar Jonsson har verkat som fadder för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) och därvid
servat DIS-medlemmar med rådgivning.
Kjell Hasselroth har blivit lokal kontaktman i Värmland för föreningen DIS:s regionförening DIS
Bergslagen. Han vurmar särskilt för den internetbaserade släktdatabasen DISBYT.
Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa arrangörers regi.
Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon och e-post besvarats av
styrelsemedlemmar och lokalombud. Många av dessa kommer från USA och Norge.
Ekonomi
Åter igen ett verksamhetsår med bra ekonomiskt resultat, främst beroende på kommissionsförsäljning av
Släktforskarförbundets produkter, samt fortsatt ökning av antalet medlemmar. Föreningen har god
ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska släktforskningen.
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets överskott 25 793:80 jämte föregående års balanserade resultat på 103 418:61,
tillhopa 129 212:41 balanseras i ny räkning.

Slutord
Organisationen med ansvariga grupper fortsätter och har medfört att fler personer än styrelsen har kunnat
engagerats i att arbeta för föreningen.
Kontakten med medlemmar har varit livlig under året. Det har skett på olika sätt. Genom möten,
jourverksamhet, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor och hemsidan VärmlandsRötter. Intresset för vår
mötesverksamhet har ökat starkt under året både vid Arkivcentrum i Karlstad samt hos våra lokalgrupper i
Arvika, Kristinehamn, Sunne och Säffle. Våra träffar för daglediga i Karlstad har blivit en succé. Våra
medlemsutskick via e-post har också varit uppskattade.
Allmänheten har kunnat komma i kontakt med oss genom vår närvaro på Släktforsknings Dag, Arkivens
dag, de olika arrangemangen kring hembygd och arkiv samt via hemsidan VärmlandsRötter.
Medlemsantalet är ökande.
Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2011 med tillförsikt och positiv
förväntan.
Karlstad i februari 2011.
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.
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