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Verksamhetsåret
Föreningens trettiosjätte verksamhetsår omfattar tiden 2019-01-01 till 2019-12-31.
Medlemmar
Antal medlemmar 2018-12-31
Nya medlemmar 2019
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
Antal medlemmar 2019-12-31
(Varav familjemedlemmar)

1657
40
169
1528
83

Medlemsavgiften
För 2019 var medlemsavgiften 170 kr för ordinarie medlem samt 60 kr för familjemedlem.
Hedersmedlemmar
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Hans Olsson, Forshaga
Lars Gunnar Sander, Forshaga.
Styrelse
Ordförande: Lars-Göran Jansson, Karlstad.
Vice ordförande, ansvarig yttre evenemang: Britt-Marie Johansson, Forshaga
Kassör, administratör Facebook: Elisabeth Björkman, Grava
Sekreterare, redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Ansvarig inre evenemang: Sonja Östlund Skagerud, Skoghall
Ansvarig sockenombud och lokalgrupper: Berith Hemmingberg, Munkfors
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad
Ledamot: Ulf Fritzson, Forshaga
Ledamot: Hans Hougaard, Deje
Övriga funktionärer
Revisorer: Lennart Sennmark, Karlstad, Christer Nilsson, Kristinehamn
Revisorssuppleant: Roland Hammar, Deje
Valberedning: Peter Borg, Molkom (sk), Lennart Andersson, Forshaga, Ragnar Johansson, Forshaga
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping
Årsmötet den 16 februari 2019
Avgående styrelseledamöter var Thore Jansson, Gunnar Jonsson, Britt-Marie Johansson, Eva Lejrin och
Sonja Östlund Skagerud. Kjell Hasselroth avgick under varande mandatperiod. Omval av Gunnar
Jonsson, Britt-Marie Johansson, Eva Lejrin och Sonja Östlund Skagerud. Nyval på två år av Elisabeth
Björkman. Fyllnadsval på ett år av Hans Hougaard. Till ordförande för föreningen omvaldes Lars-Göran
Jansson. Omval av revisor Lennart Sennmark och Christer Nilsson samt revisorssuppleant Roland
Hammar. Omval av redaktör för VärmlandsAnor Carl-Johan Ivarsson, omval av redaktör för
VärmlandsRötter Gunnar Jonsson. Till valberedning omvaldes Peter Borg (sk) och Ragnar Johansson,
nyval av Lennart Andersson. Efter årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck. Vid
styrelsemötet den 16 februari konstituerade sig styrelsen enligt ovan.
Styrelsens arbete
Thore Jansson tvingades på grund av sjukdom att avsluta sitt uppdrag som medlemsansvarig och kassör
vid förra årsskiftet. Han avled senare den 28 mars. I november valde vår styrelseledamot Hans Hougaard
att lämna styrelsen av personliga skäl.
• Under året har vi hållit sex ordinarie protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte
samt en planeringsdag med styrelsemöte. Vid dessa styrelsemöten har det hanterats ett antal ärenden
av olika dignitet. På planeringsdagen i november arbetade vi som vanligt med frågor med inriktning på
utveckling och ekonomi. Två arbetsmöten har hållits under året då styrelsen arbetat med en del övriga

•
•

•

frågor. Genom Folkuniversitetets försorg anordnades i mars en utbildning i styrelsearbete där vi fick
många bra tips om bland annat rutiner, stadgar och instruktioner. Det utlokaliserade styrelsemötet
hölls i år i Säffle Hembygdsgård.
Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma som i år hölls i Borås den 23 augusti representerades
föreningen av Lars-Göran Jansson, Sonja Östlund Skagerud och Britt-Marie Johansson.
Lokalgrupperna i Arvika, Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle har under året haft
verksamhet. Verksamheten varierar mellan grupperna och består i vissa fall endast av forskarhjälp
medan andra grupper även arrangerar träffar och föreläsningar. Lokalgruppen i Filipstad har inte haft
någon verksamhet under året. Två lokalgruppsträffar har arrangerats på Arkivcentrum under året då
lokalgruppen kunnat utbyta erfarenheter och styrelsen informerat.
Ytterligare några nya sockenombud har tillkommit under året. Föreningen får då och då in
förfrågningar om forskarhjälp av lokal karaktär vilka då har kunnat skickas vidare till sockenombuden.

DNA-cirklar och DNA-träffar
Under 2019 har två studiecirklar hållits i Karlstad, cirkeldeltagarna träffades varannan torsdag med olika
teman, som tolkning av DNA-resultaten och matcher, information om olika verktyg för att analysera
resultat, genomgång av olika släktforskningsprogram och information om länkar till olika sidor på nätet.
Dessutom har vi haft cirklar på flera ställen runtom i Värmland. Vi har haft två DNA-träffar under året,
den 6 februari gästades vi av Jan Myhrvold. Träffen hölls på Stadsbiblioteket. Därefter meddelade
biblioteket att de inte längre ville vara med som arrangör. Styrelsen beslutade då att ändå fortsätta med
någon DNA-träff eftersom intresset för DNA är väldigt stort. En träff hölls den 25 november på
Arkivcentrum med Niklas Hertzman, som höll sitt föredrag såväl på eftermiddagen som på kvällen.
Programverksamheten
Programverksamheten har även i år varit uppdelad på inre och yttre evenemang.
Inre evenemang på Arkivcentrum har ägt rum på måndag eftermiddag eller torsdag kväll sammanlagt 11
gånger under 2019. Målet med verksamheten är att ha ett varierat utbud för att tillgodose medlemmarnas
önskemål om programpunkter samt för att väcka intresse för släktforskning hos nya medlemmar, men
också för att ge medlemmarna ökad kunskap inom olika släktforskningsområden.
• Arrangemangen på Arkivcentrum är öppna för allmänheten utan avgift. Vårt mål är att värva nya
medlemmar till föreningen. Efter föreläsningarna bjuder vi på kaffe med tilltugg. Ofta är ”boklådan”
på plats för att medlemmarna skall kunna köpa böcker, CD-skivor/USB-minnen med olika program.
Vi annonserar vår verksamhet i medlemstidningen VärmlandsAnor, på hemsidan VärmlandsRötter, i
vår Facebookgrupp, genom massutskick till medlemmar som lämnat uppgift om e-postadress, via
Folkuniversitetets kurskatalog och Arkivcentrums programblad och hemsida.
• Under våren 2019 hade vi föreläsningar om: Hammarö förr i tiden, Släktforskning i Tyskland, Att
skriva en släktbok, Vägar i kulturlandskapet – från hålvägar till motorvägar, Varför och hur en ung
släktforskare började med släktforskning samt ett Släktforskar-Café med snack-tajm. Dessutom deltog
Olle "Alster-Olle" Andersson på Släktforskningens dag i januari med en föreläsning om Fotografiet
och Släktforskningen.
• Hösten inleddes med Tågtrafikens utveckling i Värmland därefter, Forska i sockenstämmoprotokoll –
Hur sockenstämman fungerade en gång i tiden, Bosjön – ett stycke värmländsk bruks- och
släkthistoria, Bränder och brandskydd i Värmlands historia och avslutningsvis två föreläsningar om
DNA i släktforskningen – Är DNA genvägen till släkten?
• Flera av våra föreläsare har varit återkommande gäster hos oss, och kommer säkerligen att besöka oss
igen. ”Kaffegruppen” skall ha en eloge som alltid fixat något gott tilltugg till kaffet.
• De flesta av föreningens lokalgrupper har också egna programaktiviteter, som presenteras på
föreningens olika informationskanaler.
Videofilmning. Totalt har under året 15 st föredrag spelats in. De flesta är från Arkivcentrum i Karlstad
men även lokalgrupperna i Grums och Sunne har haft besök av mannen med kameran. Den tekniska
kvalitén på filmerna ökar stadigt men förbättringspotential finns naturligtvis. Då och då hörs kommentarer
från medlemmar som uppskattar möjligheten att i efterhand se föredragen via vår hemsida
VärmlandsRötter. Vi startade detta projekt under hösten 2018 och under det första året har våra filmer
startats på Youtube vid inte mindre än 1500 gånger. Förfrågan om att använda våra filmer i
släktforskarutbildning har förekommit.
Yttre evenemang. Under året har föreningen deltagit vid flera olika evenemang som både arrangeras av
oss själva och av andra organisationer och föreningar. Vid dessa tillfällen har vi marknadsfört föreningen
och värvat nya medlemmar, vi har också erbjudit forskarhjälp, försäljning av böcker och publikationer.

Det är många besökare som kommer för att få råd och för att diskutera släktforskning. Vid flera tillfällen
har även utställningar och föreläsningar förekommit.
• Året inleddes en dag i januari med Släktforskningens Dag där aktiviteter fanns i Karlstad,
Kristinehamn, Arvika, Säffle, Grums och Forshaga.
• Under sommaren deltog föreningen vid Edebymarten vid Övre Ulleruds Hembygdsgård, Klar-Hälja i
Norra Råda, Föreningsdagen Filibjur i Filipstad, Kulturveckan i Sunne, Gravadagen Grava
Hembygdsgården och Julmarknaden i Forshaga Hembygdsgård.
• Släktforskardagarna var under augusti förlagda till Borås. Föreningens monter bemannades av sju av
våra medlemmar och erbjöd våra egna publikationer, Värmlandskartor och övriga produkter i
marknadsföringssyfte. Värmlandsmontern drar till sig ett stort intresse och många stannar för att prata
släktforskning i Värmland. Föreningen hade även arrangerat en dagsresa med buss för medlemmarna.
Många deltagare uttryckte att de var mycket nöjda med resan.
• Vid Arkivens Dag i november deltog föreningen tillsammans med Arkivcentrum Värmland i
Biblioteket i Hagfors. Aktiviteter fanns även i Sunne, Arvika och Karlstad.
• Under året har även en medlemsresa arrangerats till Varnhem i Västergötland med Kata Gård. Även
den resan var en dagsresa som deltagarna var mycket nöjda med.
• Under sportlovet i februari deltog föreningen tillsammans med Arkivcentrum med ”Släktforskning för
Unga”. Ungdomar upp till 15 år besökte oss för att göra studiebesök i arkiven, lyssna på en kortare
presentation om hur släktforskning går till samt prova på att göra egen forskning. Ett fåtal ungdomar
kom och visade mycket stort intresse för släktforskning.
• Den s.k. ”Bygdegårdsturnén” har gått vidare. Under året har ett besök gjorts i Ölseruds Bygdegård på
Värmlandsnäs. Där har vi berättat om släktforskningens förutsättningar och grunder, DNA-forskning
och hur forskning går till i praktiken. Även marknadsföring och medlemsvärvning har stått på
programmet.
• Sammanfattningsvis kan vi fastslå att det är viktigt att föreningen deltar vid yttre evenemang för att
synas och för att informera om vår verksamhet.
Projekt
Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året fortsatt. Vid
Släktforskardagarna i Växjö 2018 släpptes version 4 med totalt 1.417.852 poster med födda, vigda och
döda i 91 socknar. Arbetet fortsätter inför en version 5 och har hittills utökats med ca 50.000 poster.
Föreningen har tecknat ett avtal med Arkiv Digital AB om att de får tillgång till innehållet i Värmlands
Kyrkboksregister 4 för att publicera detta i sitt ”Födda, vigda och döda – delar av Sverige”. Detta ger
tillgänglighet till dessa uppgifter för alla med abonnemang hos Arkiv Digital. Avtalet har inneburit ett stort
ekonomiskt tillskott i föreningens kassa. Vi får fortsätta att sälja vårt register som USB/DVD och vi
kommer att fortsätta registrera nya poster. Dessa nya poster har vi möjlighet att mot ersättning kunna
leverera till Arkiv Digital.
Emanuel S Ekmans värmlandsbok från 1765 – En nyutgåva som planerats i många år har äntligen
sjösatts. Vid Släktforskningens dag i januari släpptes boken. Ett tjugotal exemplar har sålts under året.
VärmlandsAnor – Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra nummer.
Kerstin Osterman har svarat för tidningens layout. Carl-Johan Ivarsson har varit redaktör under året. Nya
och gamla medarbetare har bidragit till att fylla tidningens sidor med intressant innehåll. Redaktörens
ambition har varit att medlemstidningen skall spegla hela landskapet, och innehålla både lokalhistoria,
personhistoria och släkthistoria. Försöken att samla artiklar kring olika geografiska teman har fortsatt, med
fokus på Jösse, Färnebo och Grums härader
VärmlandsRötter - Den nya hemsidan, skapad i WordPress har nu finnits i två år. Allt är överfört till den
nya plattformen utom de omfångsrika Värmlandssidorna. Dessa har nu börjat att konverteras, men det är
ett omfattande arbete som kommer att ta sin tid. Flera dokument har gjorts tillgängliga för medlemmar på
medlemssidorna.
Facebook – Föreningens Facebooksida startade 2015 med Elisabeth Björkman som administratör.
Under året har gruppen vuxit med ca 200 medlemmar och var vid utgången av november uppe i 1 162
medlemmar. Tips och frågor strömmar in och man hittar nya släktsamband. Föreningens evenemang
marknadsförs i gruppen 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
forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av besökarna. De föreningar som övergår till
att distribuera sina medlemstidningar via internet med hjälp av PDF-filer, kommer vi att utbyta PDFfil med. Vi kommer att göra en enkel utskrift av inkomna tidningar som placeras bland de övriga i
forskarsalen.
Flera av föreningens medlemmar leder studiecirklar på olika platser, antingen i externa arrangörers
regi, eller inom föreningens/lokalgrupps verksamhet. Även som funktionärer för föreningen DIS
finner man medlemmar i VSF.
Ett stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon, Facebook och e-post har besvarats av
styrelsemedlemmar, sockenombud m fl. Många av dessa kommer från USA och Norge.

Ekonomi
Ett verksamhetsår med överskott på verksamheten. Medlemsantalet har minskat mot förra året.
Föreningen har en god ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska
släktforskningen. Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets
överskott 245 699,83 läggs till det balanserade kapitalet och överförs i ny räkning.
Slutord
• Under året avled vår förre kassör och medlemsansvarige Thore Jansson, vår revisor Christer Nilsson
och vår hedersmedlem Bernhard Granholm och våra tankar går till deras nära och kära.
• Vår förening har under året märkt av ett något sjunkande medlemsantal vilket även många andra
släktforskarföreningar och övriga ideella föreningar känt av. Styrelsens arbete med att göra
medlemskapet i vår förening ännu mera förmånligt och innehållsrikt skall fortsätta.
• Föreningen har arrangerat/medverkat vid Släktforskningens dag, Släktforskardagarna i Borås,
Arkivens dag samt ett flertal yttre evenemang ute i länet. Våra lokalgrupper har lockat många besökare
till sina evenemang. Programgruppen har arrangerat en mängd spännande föreläsningar på
Arkivcentrum.
• Inspelningarna av föredrag har fortsatt under året och vi vet att dessa är populära bland våra
medlemmar.
• Vår medlemstidning VärmlandsAnor uppskattas av våra medlemmar och då andra föreningar mer och
mer går över till PDF-utgåvor är vi stolta över vår papperstidning.
• Hemsidan VärmlandsRötter har många besökare och innehållet har fortsatt att utökas under året.
• Facebookgruppen har varit livaktig och många har fått snabba svar på sina frågor.
• Våra besök hos bygdegårdsföreningar har fortsatt under året och vi har nu även erbjudit samma
koncept till de värmländska hembygdsföreningarna. De första besöken hos hembygdsföreningarna
kommer att starta under 2020.
• Vårt samarbete med Folkuniversitetet och Arkivcentrum har under året varit gott och är värdefullt för
alla parter.
Karlstad i januari 2020
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