
  
 
Verksamhetsåret 
Föreningens trettionde verksamhetsår omfattar tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar 2013-12-31 1486 
Nya medlemmar 2014 214 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift 122 
Antal medlemmar 2014-12-31 1578 
(Varav familjemedlemmar) 95 
 
Medlemsavgiften 
För 2014 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: Göran Dour, Karlstad 
Vice ordförande: Eva Lejrin, Karlstad 
Kassör: Thore Jansson, Rottneros 
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle 
Informationsansvarig: Anneli Johannesson, Hammarö 
Programansvarig: Ann-Greth Carlsson, Hammarö 
Ledamot: Lars-Åke Salling, Karlstad 
Ledamot: Anita Dagmarsdotter, Karlstad 
Ledamot: Monica Lööf, Skoghall 
Ledamot: Lars-Göran Jansson, Karlstad. 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Bernhard Granholm, Kristinehamn, Karl-Gustav Lindgren, Säffle 
Revisorssuppleant: Olle Skoog, Kristinehamn 
Valberedning: Lars Gunnar Sander, Forshaga, Peter Borg, Molkom (sk), Kjerstin Tungström, 
Karlstad 
Materialansvarig: Jens-Åke Nilsson, Karlstad 
Redaktör VärmlandsAnor: Åke Hörnqvist, Hammarö 
 
Årsmötet den 29 mars 2014 
Avgående styrelseledamöter var Ann-Greth Carlsson, Anneli Johannesson, Hans Olsson och 
Lars-Åke Salling. Omval av samtliga utom Hans Olsson. Efter beslut att utöka styrelsen med en 
person nyvaldes styrelseledamöterna Lars-Göran Jansson, Karlstad och Monica Lööf, Skoghall. 
Till ordförande för föreningen omvaldes 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 29 mars 
konstituerade sig styrelsen enligt ovan. 
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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. 
 
Göran Dour, Anneli Johannesson och Thore Jansson har som ombud representerat föreningen 
vid riksstämman i Karlstad den 29 augusti. 
 
Programverksamheten 
Programgruppen har ansvarat för interna arrangemang 
 
Interna arrangemang i form av temakvällar och dagträffar har under året ordnats vid 
Arkivcentrum och vid ett tillfälle i Stadsträdgården. Vårt mål har varit att ha ett så brett utbud 
som möjligt, allt för att tillfredsställa många medlemmar och väcka intresse hos allmänheten, då 
evenemangen är öppna för alla. 
 
Temakvällarnas föredrag har varit: 23/1 "Brigadmuseet", 6/3 "Släktforskardagarna 2014", 10/4 
"Militär verksamhet i Värmland 650-2000", 18/9 "Vi lär oss mer om SVAR", 23/10 "Öppet hus", 
27/11 "Vi lär oss mer om Ancestry". 
 
Dagträffar har omfattat: 10/2 "Glasbruk i Värmland", 12/5 "Picknick i Stadsträdgården", 6/10 
"Berättelsen om ett fotografi", 10/11 "Vi lär oss mer om Arkiv Digital", 8/12 "Att göra en 
släktbok förr och nu". 
 
Under året har ordföranden ansvarat för externa arrangemang. 
 
Föreningens stora evenemang har under året varit Släktforskardagarna 2014 som återges på annat 
ställe i redovisningen. Även om detta projekt har tagit mycket resurser i anspråk har vi kunnat 
hålla ungefär samma volym på den övriga verksamheten som tidigare år.  
 
Tillsammans med Sveriges Radio P4 Värmland har vi gjort tio radioprogram om släktforskning, 
vilka sänts under våren. Reaktionerna från medlemmar och allmänhet har varit positivt 
översvallande. Sändningarna har även kunnat avlyssnas på internet såväl direkt som i efterhand, 
vilket medfört att man kunnat höra programmet utanför regionen. Programmen har haft lyssnare 
från Skåne i söder till längst upp i norra Sverige vilket framgått av kontakter som vi haft.   
 
Vid Släktforskningens Dag i mars valde vi att gå ut till biblioteken med våra aktiviteter. Förutom 
på Stadsbiblioteket i Karlstad var våra lokalgrupper ute på sina respektive bibliotek och även i 
Forshaga var medlemmar verksamma den här dagen. Således hade vi aktiviteter på sammanlagt 
nio bibliotek samtidigt. Vi hade en bra verksamhet, vilket också avspeglades i media.  
 
Under året har vi medverkat på evenemang som Borgviksdagen, Kulturveckan i Sunne, 
Skördefesten på Värmlandsnäs, Julmarknaden i Forshaga samt vid informationsträff på 
Hammarö bibliotek.  
 
På Arkivens Dag hade vi som vanligt samarbete med arkiven som finns inom Arkivcentrum 
Värmland. Verksamheten var i år förlagd till de arkivutrymmen som finns i bergrummen på 
Zakrisdal och som tidigare härbärgerat en ammunitionsfabrik. Arrangemanget lockade många 
besökare och blev mycket uppskattat.  
 
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.  
 
 



 
Projekt 
Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året nått sin tredje 
milstolpe, då version 3 av vår CD började säljas vid Släktforskardagarna i Karlstad. Den nya 
versionen innehåller 1 178 581 poster från 73 av Värmlands 101 socknar. En del inskickade 
register hanns tyvärr inte med innan deadline, men de utgör nu grunden för nästa version. 
 
Redaktionsgruppen 
Anneli Johannesson (sk), Åke Hörnqvist, Lars Gunnar Sander, Gunnar Jonsson och Åsa Vålvik. 
 
VärmlandsAnor – Från och med nr 2014:1 har vi minskat tidningens format från 28 till 24 sidor. 
Nytt för i år är också att Kerstin Osterman anlitats att svara för tidningens layout. 
 
För att kunna leverera en tidning med läsvärt innehåll är redaktionen helt beroende av bidrag från 
medlemmarna. Om inflödet sinar, riskerar vi att få en tidning som enbart innehåller 
föreningsinformation. I det läget skall vi förhoppningsvis inte behöva hamna, eftersom 
släktforskning per automatik genererar berättelser om människor och företeelser i gångna tider. 
Genom att sätta något av detta på pränt, kan man många gånger berika den egna forskningen. 
 
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.  
 
Diskussioner har börjat föras om att införa ett webpubliceringsverktyg för underhåll av 
VärmlandsRötter. Hemsidan innehåller nu strax under 4000 filer och kan annars bli svårhanterlig 
i framtiden. 
 
Under året har hemsidan för Släktforskardagarna 2014 kontinuerligt uppdaterats. Denna ligger på 
en server som tillhandahålls gratis av Sveriges Släktforskarförbund i ca 10 år. Sidan är nu ändrad 
till en "arkiv-version", där bl.a. mail-länkar och telefonnummer tagits bort. 
 
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. 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 Alsters Herrgård. 
 
Utlokaliserade styrelsemöten: Alsters Herrgård. 
 
Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har genomförts under hösten. 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi 
Ett verksamhetsår med överskott på verksamheten. Detta beroende på större försäljning av den 
nya CD:n, VKBR 3 som vida överträffat den budgeterade intäkten. Dessutom gjorde vi ett stort 
överskott på arrangemanget av Släktforskardagarna i augusti. 
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. 
 
Syrelsen föreslår att årets överskott 80.958,68 plus 561.679,97 (överskott av släktforskardagarna ) 
läggs till det balanserade kapitalet och överförs i ny räkning. 
 
 
Slutord 
Föreningen har det gångna året fortsatt sin verksamhet i samma form som föregående år. Vi har 
parallellt haft en separat organisation för att kunna hantera Släktforskardagarna 2014. Det har 
varit en stor arbetsbörda då de aktiva medlemmarna i de flesta fall haft uppdrag i båda delarna av 
organisationen.  
 
Projektet Släktforskardagarna 2014 blev en stor framgång för föreningen. Vi har fått mycken 
positiv kritik på alla nivåer från besökare, utställare och andra aktörer med anknytning till 
evenemanget, inte minst av andra föreningar och organisationer inom släktforskningen i Sverige. 
Projektet har också haft ett positivt ekonomiskt utfall för föreningen.  
 
Antalet medlemmar ökar fortsatt och vid våra möten på Arkivcentrum och jourverksamheten 
möter vi ständigt nya intresserade. Även genom reaktioner på vår tidning VärmlandsAnor och 
vår hemsida VärmlandsRötter ser vi att intresset för vår verksamhet är betydande.  
 
Aktiviteterna hos våra lokalgrupper i Arvika, Filipstad, Grums, Kristinehamn, Hagfors, Sunne 
och Säffle fortsätter att öka på ett positivt sätt. Vi har också lyckats rekrytera ett flertal nya 
sockenombud under året. Dessa får en allt viktigare roll i verksamheten.  
 
Vi ser framtiden an med tillförsikt inför verksamhetsåret 2015.  
 
Karlstad i februari 2015. 
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening. 
 
 
 
 
 
Göran Dour Eva Lejrin Gunnar Jonsson 
 
 
 
 
Thore Jansson Monica Lööf Ann-Greth Carlsson 
 
 
 
 
Lars-Åke Salling Anita Dagmarsdotter Anneli Johannesson 
 
 
 
 
Lars-Göran Jansson 


