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Verksamhetsåret
Föreningens tjugonionde verksamhetsår omfattar tiden 2013-01-01 till 2013-12-31.
Medlemmar
Antal medlemmar 2012-12-31
Nya medlemmar 2013
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
Antal medlemmar 2013-12-31
(Varav familjemedlemmar)

1457
165
136
1486
74

Medlemsavgiften
För 2013 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem.
Hedersledamöter
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Lars Gunnar Sander, Forshaga
Styrelse
Ordförande och "gemensamt": Göran Dour, Karlstad
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Kassör: Thore Jansson, Rottneros
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Årsmötet den 23 mars 2013
Avgående styrelseledamöter var Gunnar Jonsson, Thore Jansson, Anita Dagmarsdotter, Eva
Lejrin samt Kurt Eriksson. Omval av samtliga utom Kurt Eriksson. Ny styrelseledamot Hans
Olsson, Forshaga (fyllnadsval 1 år). Till ny ordförande för föreningen valdes Göran Dour,
Karlstad. Omval revisorer, redaktörer samt av valberedningen. Efter årsmötet bjöd föreningen på
smörgåstårta och många intressanta diskussioner mellan deltagarna hördes bland borden. Vid
styrelsemötet den 23 mars konstituerade sig styrelsen enligt ovan.

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju ordinarie protokollförda sammanträden samt en heldagsplanering med
styrelsemöte där föreningens fortsatta inriktning, organisation och ekonomi diskuterades samt
protokollfördes. Organisationen med uppdelning i olika ansvarsområden har fortsatt under året
och har fungerat mycket bra.
Göran Dour, Anneli Johannesson och Thore Jansson har som ombud representerat föreningen
vid riksstämman i Köping den 23 augusti.
Programverksamheten
Programgruppen ansvarar för externa och interna arrangemang, arrangerande av
Släktforskningens dag, medlemsmöten, medlemsutbildning samt lokalgruppsträffar med
företrädare för föreningens sju lokalgrupper, allt i enlighet med föreningens nya inre organisation.
Externa evenemang som föreningen deltagit i under verksamhetsåret har varit Klarhälja på
Kärnåsen, Borgviksdagen, Kulturveckan i Sunne, Antikmässan i Ransäter, Skördefesten på Värmlands näs,
Arkivens dag i Karlstad och Årjäng samt Julmarknaden i Forshaga. Släktforskningens dag i mars
genomfördes på Arkivcentrum.
Inre arrangemang har genomförts i form av temakvällar och dagträffar vid Arkivcentrum med
mycket varierande utbud, allt för att tillfredsställa många medlemmars intresse samt skapa
nyfikenhet hos den breda allmänheten då evenemangen är öppna för alla. Temakvällarnas
föredrag har varit Min släkt, Sjukdomar och dödsorsaker, Termer och begrepp i Släktforskningen, Karlstads
brand 2 juli 1865, Fader okänd samt Frödings syster.
Dagträffar har omfattat Glimtar ur Värmlands historia, Skeppsvrak i Vänern, Bevara gamla bilder,
Resandekartan – Resandefolkets kulturminnen samt Gamla begravningsseder.
Släktforskningens dag genomfördes traditionellt den 16 mars på Värmlandsarkiv där, utöver
arkivinstitutionerna, även DIS-Norge deltog. Mette Gunnari höll föredrag om Folketellinger og
kirkeböker och Olle Nilsson från Värmlandsarkiv om Trossnäs fält – människor och miljöer i regementets
historia. Två mycket välbesökta föreläsningstillfällen denna dag.
Lokalgruppsträffar med representanter från våra sju lokalgrupper har genomförts en gång under
våren samt en gång under hösten. Dessa träffar är för verksamheten mycket värdefulla med
erfarenhetsutbyte dels mellan grupperna, dels med styrelsen.
Projekt
Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året fortgått enligt
föreningens ambition för utgivning av version 3. Pågående registrering omfattar för närvarande
ca 30 församlingar av drygt trettiotalet frivilliga registrerare. En stor del är nya församlingar, ett
antal är komplettering av tidigare utgivna församlingar.
F A Boltzius brevsamling - Registreringen av brevsamlingen vid Värmlands Museum har under
året upphört.
Redaktionsgruppen
Anneli Johannesson (sk), Åke Hörnqvist, Olle Andersson, Lars Gunnar Sander, Gunnar Jonsson
och Åsa Vålvik.
VärmlandsAnor – Som vanligt gav vi ut fyra nummer under 2013. Tre av utgåvorna omfattade
28 sidor vardera, medan tidningen i december utvidgades till ett jubileumsnummer (30 år), med
en reprisering av lärorika artiklar ur äldre årgångar. Totalt omfattade det numret 76 sidor och
trycktes i 3000 exemplar.

Under hösten meddelade tyvärr vår förnämlige layoutare, Olle Andersson, att jubileumsnumret
skulle bli det sista med hans signatur. Vi har sökt med ljus och lykta för att hitta en ersättare. I
dagsläget ser det dock mörkt ut. Förmodligen måste vi köpa dessa tjänster externt, vilket kommer
att kraftigt fördyra framställningen av tidningen. För att i någon mån begränsa kostnadsökningen
har styrelsen beslutat att VärmlandsAnor fr.o.m. 2014 skall minska antalet sidor från 28 till 24 per
nummer.
VärmlandsRötter - Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt inom redaktionsgruppen.
Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl.a. med att koordinater för orter i ortlistorna läggs
in. Några socknar har också fått sina ortnamn förklarade. "Månadens länktips" har fortsatt, vilket
förhoppningsvis ska få besökarna att upptäcka nya hjälpmedel i sin forskning.
Flytten till eget webbutrymme hos företaget one.com har fungerat bra. Flera av deras
applikationer används nu på vår hemsida, bl.a. Fotoalbum och Kontaktformulär.
Under året har även en egen hemsida för Släktforskardagarna 2014 skapats. Denna ligger på en
server som tillhandahålls gratis av Sveriges Släktforskarförbund.
Övrig medlemsservice
Utbyte av medlemsblad har skett med ett hundratal andra föreningar. 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.
Flera av föreningens medlemmar leder studiecirklar på olika platser, antingen i externa
arrangörers regi, eller inom föreningens/lokalgrupps verksamhet. Även som fadder eller
kontaktman för föreningen DIS finner man medlemmar i VSF.
Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon och e-post besvarats av
styrelsemedlemmar och sockenombud. Många av dessa kommer från USA och Norge.
Internutbildning
Styrelsen samt medhjälpare har genomfört ett studiebesök på Kvarntorp i Deje samt besök på
von Echstedtska gården i Kila.
Utlokaliserade styrelsemöten: Bergsgården i Skived samt von Echstedtska gården i Kila.
Utbildning av föreningsmedlemmar som tjänstgjort som jour på Värmlandsarkiv har genomförts i
januari.
Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har genomförts vår och höst.
Ekonomi
Ett verksamhetsår med underskott i verksamheten, främst beroende av satsningen på ett
jubileumsnummer av VärmlandsAnor nr 4. Medlemsantalet fortsätter att öka vilket är glädjande.
Föreningen har god ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska
släktforskningen. Under året har projektet med släktforskardagarna 2014 startats. Redovisningen
av resultatet för detta kommer att ske vid 2014 års resultat.
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets underskott 26 833:01 tas från ändamålsbestämda medel på 28 130:00
och läggs till balanserat resultat och överförs i ny räkning.

Slutord
Organisationen har under det gångna året fortsatt sin verksamhet i samma form som tidigare år.
Utöver det har vi parallellt haft en organisation för att hantera Släktforskardagarna 2014.
Kontakten med våra medlemmar och allmänheten har varit livlig under året. På våra möten på
Värmlandsarkiv och jourverksamheten möter vi ständigt nya intresserade. Även genom vår
tidning VärmlandsAnor och vår hemsida VärmlandsRötter ser vi att intresset för vår verksamhet
är betydande.
Vår medverkan vid olika evenemang runt om i länet främst under sommaren har varit viktig för
våra möjligheter att föra ut vår verksamhet till allmänheten.
Även hos våra lokalgrupper i Arvika, Filipstad Grums, Kristinehamn, Hagfors, Sunne och Säffle
har intresset för mötesverksamheten ökat under året. Lokalt har också våra sockenombud haft en
viktig roll.
Förberedelserna inför Släktforskardagarna 2014 har varit omfattande och när vi går in i det nya
året har vi kommit långt i det arbetet.
Vi ser framtiden an med tillförsikt inför verksamhetsåret 2014.
Karlstad i februari 2014.
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.

Göran Dour

Hans Olsson

Gunnar Jonsson

Thore Jansson

Eva Lejrin

Ann-Greth Carlsson

Lars-Åke Salling

Anita Dagmarsdotter

Anneli Johannesson

med avvikande mening om
ingressen i punkten programgruppen

