
Verksamhetsberättelse 1989 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens sjätte verksamhetsår omfattar tiden 1989-01-01 till 1989-12-31. 

Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i 
Värmland och förena dem som delar detta intresse. 

Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhåller den som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Vid årets 
slut hade föreningen 346 medlemmar (varav 19 familjemedlemmar), vilket är en ökning med 25 
sedan förra verksamhetsårets slut. Medlemsutvecklingen har varit följande: 

Antal medlemmar 1988-12-31   321 
Nya medlemmar 1989   +39 
Avlidna  -4 
Utträden av okänd anledning  -10 
Antal medlemmar 1989-12-31   346 

Styrelse och övriga funktionärer 

Ordförande   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 
Vice ordförande   Ingrid Johansson, Värmskog 
Sekreterare   Anette Stenbäck, Råda 
Kassör   Carin Widén, Karlstad 
Ledamöter  Bo Cider, Molkom 

  Eivor Lantz, Hammarö 

  Sonja Peterson, Karlstad 
Suppleanter  Janet Leffler, Skoghall 

  Anneli Möller, Karlstad 

  Gunhild Svensson, Karlstad 

  Bertel Swanson, Edane 
Revisorer   Inger Prånge, Karlstad 
    Johan Backlund, Karlstad 
Revisorsuppleant   Bengt Tholin, Karlstad 
Valberedning   John André, Karlstad (sk) 
    Valla Johansson, Åmål 

  Ulla Larsson, Edsvalla 
Redaktör   Anders Höglund, Kristinehamn 
Materialförvaltare  Bo Cider, Molkom 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden. 

En ny folder om föreningens verksamhet har tryckts och sänds ut till samtliga bibliotek i landskapet 
samt till släktforskare som enligt forskarkatalogen ej är medlemmar. 

För framställningen av medlemsbladet har en modern skrivmaskin inköpts till ett förmånligt pris och 
ställts till redaktörens förfogande. 

En kombinerad kursledare- och fortsättningskurs i släktforskning har planerats för våren 1990. 



Ordföranden och vice ordföranden har som ombud representerat föreningen vid förbundsstämman i 
Sundsvall den 16 september. I anslutning därtill hölls den 15 september en ordförandekonferens i 
vilken ordföranden deltog. 

Medlemsmöten 

2 mars - Informell träff på Gamla Badhuset. Ordföranden inledde med att berätta om 
bouppteckningar. 

17 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Bertil Haslum, Sundsvall, 
över ämnet "Släktforskning i Norge". 

6 april - Informell träff på Gamla Badhuset. Eivor Lantz inledde med kåseri kring frågan "Kan man 
komma ner till 500-talet". 

11 maj - Träff i Säffle. Föredrag av Oskar Kileby över ämnet "Om gamla värmländska 
skaldesläkter". Bygdeinventerare i Kila visade sitt forskningsmaterial. Fotoutställning från 
Värmlandsnäs av E Einevik. 

21 sept - Informell träff på Gamla Badhuset. Bertel Swanson inledde med att berätta om Påskön i 
Karlstad. 

19 okt - Besök på Värmlandsarkivs bokvårdscentral i Kristinehamn. 

9 nov - Informell träff på Gamla Badhuset. Bo Cider inledde med att berätta om Emigrantregistret. 

1 dec - Höstmöte. Föredrag av arkivarie Thord Bylund, Härnösand, över ämnet "Värmländsk 
utvandring till Norrland". 

Övrig medlemsservice 

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer. Utbyte av medlemsblad har skett med 31 andra 
släktforskarföreningar. Dessa publikationer förvaras i föreningens arkiv på Gamla Badhuset och kan 
lånas av medlemmarna genom materialförvaltarens försorg. Styrelsen har också besvarat ett antal 
brevfrågor från medlemmar. 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Enligt årsmötets beslut kommer 
medlemsavgiften för 1990 att höjas till 70 kr. Landstinget har beviljat föreningen ett bidrag om 5000 
kr (föreningen ansökte om 12000 kr). 

Slutord 

Alltjämt fortsätter medlemsantalet att öka. Intresset för släktforskning stiger i allt vidare kretsar. Över 
hela landet startas nya föreningar och nya medlemsblad ges ut. I Värmland är släktforskningen 
relativt lyckligt lottad. Med några enstaka undantag är lån av mikrofilm och mikrokort ej 
avgiftsbelagd vid länets bibliotek. Tillgången till arkiven vid Gamla Badhuset i Karlstad är ovärdelig 
för de värmländska släktforskarna. Och i framtiden hägrar även ett eget landsarkiv. I hopp om att 
dessa gynnsamma villkor även i fortsättningen skall få bestå, lämnar styrelsen för Värmlands 
Släktforskarförening fram föreningens sjätte verksamhetsberättelse. 

Karlstad i mars 1990 

Lars-Gunnar Sander, Ingrid Johansson, Annette Stenbäck, Carin Widén, Eivor Lantz, Bo Cider, 
Sonja Peterson. 

 


