
Verksamhetsberättelse 1992 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens nionde verksamhetsår omfattar tiden 1992-01-01 till 1992-12-31. 

Föreningens ändamål 

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

Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhåller den som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Vid årets 
slut hade föreningen 416 medlemmar (varav 16 familjemedlemmar), vilket är en ökning med 10 
sedan förra verksamhetsårets slut. Medlemsutvecklingen har varit följande: 

Antal medlemmar 1991-12-31    406 
Nya medlemmar 1992   +36 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift   -26 
Antal medlemmar 1992-12-31   416 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var för 1992 90 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. För 1993 har 
årsmötet beslutat oförändrad medlemsavgift 90 kr för ordinarie medlem. 

Styrelse och övriga funktionärer 

Ordförande   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 
Vice ordförande   Bernhard Granholm, Grums 
Sekreterare   Stig Johansson, Kristinehamn 
Kassör   Harald Persson, Karlstad 
Ledamöter  Bo Cider, Molkom 

  Eivor Lantz, Hammarö 

  Sonja Peterson, Karlstad 
Suppleanter  Janet Leffler, Skoghall 

  Valla Johansson, Säffle 

  Gunhild Svensson, Karlstad 

  Bertel Swanson, Edane 
Revisorer   Inger Prånge, Karlstad 
    Gunnar Jonsson, Säffle 
Revisorsuppleant   Bengt Tholin, Karlstad 
Valberedning   Gunnar Bergström, Karlstad (sk) 
    Allan Johansson, Säffle 

  Ulla Larsson, Edsvalla 
Redaktör   Bernhard Granholm, Grums 
Materialförvaltare  Bo Cider, Molkom 

 

 

 



Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden. 

Medlemsbladet har givits en förbättrad utformning vad gäller layout, tryck och rygghäftning. Namnet 
har ändrats till "VärmlandsAnor". Distributionen har rationaliserats avsevärt. 

Ett nytt medlemsregister har tryckts och distribuerats till medlemmarna. 

Ett personregister har sammanställts över alla antavlor som publicerats i medlemsbladet under de 
gångna åren. Registret har tryckts och finns att köpa från föreningen. 

På anmodan av Släktforskarförbundet har en förteckning över värmländska kyrkoboksregister 
upprättats och tillställts förbundet. 

För att bereda fler intresserade möjligheter att bedriva släktforskning och därmed även söka 
medlemskap har föreningen bekostat inköp av ytterligare en läsapparat till forskarsalen på Gamla 
Badhuset i Karlstad. 

Bo Cider, Bernhard Granholm och Harald Persson har deltagit i dombokskonferensen i Häljebol den 
19 september. 

Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Uppsala den 14 
augusti. 

Lars-Gunnar Sander och Bernhard Granholm har som ombud representerat föreningen vid 
riksstämman i Uppsala den 15 augusti. 

Släktforskarförteckning 

Sveriges Släktforskarförbund kommer att ge ut en landsomfattande släktforskarförteckning på 
mikrokort. Värmlands Släktforskarförening deltar i projektet med insamling och registrering av 
anmälningsblanketter från föreningens medlemmar. Ansvarig för detta är Gunnar Jonsson, Säffle. 
Arbetet startade i slutet av året och resultatet beräknas kunna levereras på diskett till förbundet 
under första halvåret 1993. 

Medlemsmöten 

15 januari - Anbytarträff Grums härad på biblioteket i Grums. Bengt Sundh kåserade om Grums i 
gamla tider. 

22 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredrag av Anders Sanding om in- och 
utflyttning av smeder i Ransäter. 

8 april - Besök på Regementsmuseet i Karlstad. 

9 maj - Anbytarträff Väse härad på hembygdsgården i Väse. 

16 september - Möte på Gamla Badhuset i Karlstad. Bo Cider informerade om "att släktforska i 
Gamla Badhuset". 

3 oktober - Besök på Torsby Finnkulturcentrum, Solör-Värmlands Finnkulturförenings gård Purala i 
Röjdåfors samt Mullikala rökstuga på norska sidan av gränsen. 

7 november - Anbytarträff Näs härad på hembygdsgården i Säffle. 

17 november - Informell dataträff på Gamla Badhuset. Utbyte av erfarenheter mellan DISGEN-
användare. 

 

 



Kurs i läsning av gammal stil 

Tillsammans med Vuxenskolan har föreningen under hösten anordnat en kurs i läsning av gammal 
stil för nybörjare. Kursen samlade 10 deltagare och omfattade 18 timmar. 

Övrig medlemsservice 

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer. Utbyte av medlemsblad har skett med ett 40-tal 
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 både från medlemmar och icke medlemmar. Liksom tidigare år har många brev 
kommit från Norge. Men även en ökad ström av förfrågningar från USA kan noteras. 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. 

Slutord 

I den föregående verksamhetsberättelsen uttryckte styrelsen sin oro över det kärva ekonomiska 
klimatet som nu drabbar kommunerna och därmed biblioteken med deras service till bland annat 
släktforskare. Detta förhållande har nu accentuerats ytterligare. Under hösten tvingades sålunda 
Stadsbiblioteket i Karlstad att helt stoppa förmedlingen av mikrokort från SVAR. Det är styrelsens 
förhoppning att denna för den värmländska släktforskningen helt förödande åtgärd endast är 
temporär. 

Utvecklingen visar ett utbyte av information mellan släktforskare blir allt mer betydelsfull och 
styrelsen vill därför tacka alla de som under året bidragit med intressant material till medlemsbladet. 

Karlstad i februari 1993 

Lars-Gunnar Sander, Bernhard Granholm, Stig Jonasson, Harald Persson, Bo Cider, Sonja 
Peterson, Eivor Lantz. 

 
 


