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Verksamhetsåret
Föreningens trettioförsta verksamhetsår omfattar tiden 2015-01-01 till 2015-12-31.
Medlemmar
Antal medlemmar 2014-12-31
Nya medlemmar 2015
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
Antal medlemmar 2015-12-31
(Varav familjemedlemmar)

1578
139
117
1600
99

Medlemsavgiften
För 2015 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem.
Hedersmedlemmar
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Lars Gunnar Sander, Forshaga.
Styrelse
Ordförande: Hans Olsson, Forshaga
Vice ordförande: Ann-Greth Carlsson, Skoghall
Kassör: Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Ansvarig information: Anneli Johannesson, Hammarö
Ansvarig inre program: Sonja Skagerud Östlund, Skoghall
Ansvarig yttre program: Stefan Svensson, Karlstad
Ansvarig sockenombud: Sune Paulsson, Karlstad
Ansvarig lokalgrupper: Lars-Göran Jansson, Karlstad.
Ledamot: Monica Lööf, Skoghall
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad
Övriga funktionärer
Revisorer: Karl-Gustav Lindgren, Säffle, Lennart Sennmark, Karlstad
Revisorssuppleant: Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Valberedning: Lars Gunnar Sander, Forshaga, Peter Borg, Molkom (sk), Kjerstin Tungström,
Karlstad
Materialansvarig: Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping
Årsmötet den 28 mars 2015
Avgående styrelseledamöter var Anita Dagmarsdotter, Thore Jansson, Gunnar Jonsson, Eva
Lejrin och Lars-Åke Salling som avgick under innevarande mandatperiod. Efter att ha godkänt att
styrelsen utökades med en person omvaldes Thore Jansson, Gunnar Jonsson och Eva Lejrin på
två år. Nyval av Sune Paulsson (fyllnadsval ett år), Sonja Skagerud Östlund och Stefan Svensson
på två år. Till ordförande för föreningen nyvaldes Hans Olsson. Omval revisor KG Lindgren,
nyval Lennart Sennmark, revisorssuppleant nyval av Jens-Åke Nilsson. Nyval av redaktör för
VärmlandsAnor Carl-Johan Ivarsson, omval av redaktör för VärmlandsRötter Gunnar Jonsson.
Omval av valberedningen. Den vid Släktforskardagarna ej uttagna vinsten, en akvarell målad av
vår styrelseledamot Anneli Johannesson, överlämnades som gåva till Värmlandsarkiv. Efter
årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck. En dragning av kvarvarande vinster från

programkataloglotteriet vid sfd2014 gjordes bland alla deltagare och många intressanta
diskussioner hördes bland borden. Vid styrelsemötet den 28 mars konstituerade sig styrelsen
enligt ovan.
Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sex 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 bra.
Hans Olsson, Ann-Greth Carlsson och Lars-Göran Jansson har som ombud representerat
föreningen vid riksstämman i Nyköping den 28 augusti.
Programverksamheten
Programverksamheten har i år varit uppdelad på inre och yttre program.
Inre program på Arkivcentrum har ägt rum under vissa måndagseftermiddagar och torsdagkvällar
enligt nedanstående. Vi har som mål att ha ett varierat utbud för att tillgodose medlemmarnas
önskemål samt väcka intresse för släktforskning hos nya medlemmar. Samtliga arrangemang på
Arkivcentrum är öppna för allmänheten och är kostnadsfria. Föreningen brukar bjuda på kaffe
och något tilltugg efter varje föreläsning/informationstillfälle. Programmen annonseras i
Värmlands Anor, men också på vår hemsida, genom massutskick till medlemmarna samt även
i/på andra kanaler där vi har möjlighet att visa upp oss.
Våra träffar under våren 2015 har varit:
22 januari - Historiska kartor med Morgan Nyberg, 9 februari - Karlstad Då och Nu med Lennart
Fernqvist som visade bilder, 5 mars - Vägen till Huldas hemlighet med Birgitta Renström Linde,
9 april - Mina skogsfinska rötter med Bjarne Persson.
Under hösten 2015 har vi haft följande träffar:
17 september - Datorhjälp i släktforskningen (DIS) med Kjell Hasselroth, 5 oktober - Skriv ditt
liv med Gun Berger, 22 oktober - Mantalsforska med Magnus Bäckmark, 9 november - Så blev
jag släktforskare – minnen från pionjärtiden med Eva Fredriksson, 7 december - De vackra
kyrkogårdarna i Karlstads pastorat med Inger och Per Berggrén.
Under året har vi medverkat på följande evenemang: Edebymarten i Övre Ullerud, Klarhälja i
Norra Råda, Borgviksdagen, Filibjurveckan i Filipstad, Kulturveckan i Sunne, Ransäter Antik- o
Samlarmässa, Skördefesten på Värmlandsnäs samt Julmarknaden i Forshaga. Dessutom, som
vanligt, Släktforskningens Dag på ett antal bibliotek i Värmland i mars, medverkan vid
Släktforskardagarna som avhölls i Nyköping sista helgen i augusti samt vid Arkivens dag på
Arkivcentrum i november. Uppemot 30 personer har varit behjälpliga vid dessa evenemang där
det utöver att marknadsföra Värmlands släktforskarförening, varit försäljning av böcker, cdskivor, medlemskap mm.
Våra lokalgrupper som finns i Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle
driver fortsatt ett viktigt arbete med släktforskarjour, föreläsningar och annat inom området.
Lokalgruppernas aktiviteter tenderar att öka för varje år.
Sockenombuden har uppgiften att hjälpa andra forskare med att hitta lösningar och ge tips på hur
problem ska kunna lösas. Sockenombuden har under året hjälpt många forskare i närområdet,
vårt land i övrigt samt även utanför Sveriges gränser. Dessutom har sockenombud deltagit i både
våra och andra föreningars arrangemang.

Projekt
Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året fortsatt. Efter att
version 3 av CD-skivan gavs ut i samband med Släktforskardagarna i Karlstad 2014, har
ytterligare ca 80.000 poster blivit färdiga inför nästa version.
Emanuel S Ekmans värmlandsbok från 1765 – En nyutgåva som planerats i många år har
kommit närmare, då vi funnit en person som gör en sista genomläsning av materialet.
Redaktionsgruppen
Anneli Johannesson (sk), Carl-Johan Ivarsson, Lars Gunnar Sander, Gunnar Jonsson, Kerstin
Osterman och Åsa Vålvik.
VärmlandsAnor – Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra
nummer. Kerstin Osterman har svarat för tidningens layout för andra året. I samband med
årsmötet skedde ett redaktörsskifte. Åke Hörnqvist avslutade sin redaktörsgärning efter nio år i
och med nr 2015:1 och efterträddes av sin företrädare Carl-Johan Ivarsson, som alltså påbörjade
en ny redaktörsperiod.
Redaktörens ambition är att medlemstidningen skall kunna spegla värmländsk släkt- och
hembygdsforskning i bred bemärkelse, både i tiden och rummet. Vi vill passa på att tacka de
medlemmar som under året sänt in artiklar, fotografier och antavlor för publicering i
VärmlandsAnor och vi hoppas samtidigt att få ännu fler medarbetare i medlemskretsen!
VärmlandsRötter - Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl.a. med att koordinater för
orter i ortlistorna läggs in. Några socknar har också fått sina ortnamn förklarade.
Diskussioner har förts om att införa ett webpubliceringsverktyg för underhåll av
VärmlandsRötter. Hemsidan innehåller nu strax under 4000 filer och kan annars bli svårhanterlig
i framtiden. En introducerande kurs i WordPress har därför hållits på Folkuniversitetet under
hösten med sex deltagare. En del av VärmlandsRötter har konverterats på prov och ska
utvärderas.
Facebook – Under hösten startade föreningen sin Facebooksida med Elisabeth Björkman som
administratör. Det blev en rivstart med över 200 medlemmar vid årsskiftet. Tips och frågor
strömmar in och man hittar nya släktsamband. Föreningens evenemang marknadsförs på sidan
och medlemmarna får en påminnelse när programdatumet närmar sig.
Övrig medlemsservice
Utbyte av medlemsblad har skett med ett nittiotal andra föreningar. Dessa publikationer förvaras
i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av
besökarna. Pausrummet är under ombyggnad och framtiden för tidningshyllan är osäker. 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 har genomfört ett studiebesök på Finnskogscentrum i Lekvattnet.
Utlokaliserade styrelsemöten: Finnskogscentrum i Lekvattnet.
Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har genomförts under våren och
hösten.

Ekonomi
Ett verksamhetsår med underskott på verksamheten. Detta beroende på satsning på
Släktforskardagarna i augusti samt den gratifikation som bestämdes vid förra årsmötet.
Medlemsantalet fortsätter att öka, vilket är glädjande. Föreningen har en god ekonomi som
möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska släktforskningen. Resultat- och
balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets underskott 76.409,63 tas till det balanserade kapitalet och överförs i ny
räkning.
Slutord
Föreningens verksamhet har nu återgått som innan projektet med Släktforskardagarna 2014,
d.v.s. den yttre och inre verksamheten (program) är nu i nivå med tidigare - ja till och med ett
snäpp högre. Föreningens ekonomi efter Släktforskardagarna har gett oss möjlighet att ge våra
medlemmar denna förmån.
Ett projekt har under året varit att få ett samarbete med ett studieförbund, vilket vi nu rott i land
med Folkuniversitetet.
Antalet medlemmar fortsätter att öka, och vid alla våra arrangemang möter vi ständigt nya
intresserade Även genom reaktioner på vår tidning VärmlandsAnor, vår hemsida
VärmlandsRötter samt vår Facebookgrupp ser vi att intresset för vår verksamhet är betydande.
Även aktiviteterna hos våra lokalgrupper fortsätter att öka på ett positivt sätt.
Vi ser framtiden an med tillförsikt inför verksamhetsåret 2016.
Karlstad i februari 2016.
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.

Hans Olsson

Ann-Greth Carlsson

Gunnar Jonsson

Thore Jansson

Lars-Göran Jansson

Anneli Johannesson

Eva Lejrin

Monica Lööf

Sune Paulsson

Sonja Skagerud Östlund

Stefan Svensson

