
  
 
Verksamhetsåret 
Föreningens trettiosjunde verksamhetsår omfattar tiden 2020-01-01 till 2020-12-31. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar 2019-12-31 1528 
Nya medlemmar 2020 117 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift 176 
Antal medlemmar 2020-12-31 1469 
(Varav familjemedlemmar) 103 
 
Medlemsavgiften 
För 2020 var medlemsavgiften 170 kr för ordinarie medlem samt 60 kr för familjemedlem. 
 
Hedersmedlemmar 
Bo Cider, Molkom 
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, moderator Facebook: Elisabeth Björkman, Grava 
Sekreterare, redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle 
Ansvarig inre evenemang: Sonja Skagerud Östlund, Skoghall 
Ansvarig sockenombud och lokalgrupper: Berith Hemmingberg, Munkfors 
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad 
Ledamot: Lars Wahlmark, Kristinehamn 
Ledamot: Monica Becker, Hammarö 
Ledamot: Ulf Fritzson, Forshaga 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Lennart Sennmark, Karlstad, Annica Nyhlén, Arvika 
Revisorssuppleant: Roland Hammar, Deje 
Valberedning: Peter Borg, Molkom (sk), Lennart Andersson, Forshaga, Ragnar Johansson, Forshaga 
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping 
 
Årsmötet den 15 februari 2020 
Avgående styrelseledamöter var Ulf Fritzson, Berith Hemmingberg och Hans Hougaard. Omval av Ulf 
Fritzson och Berith Hemmingberg. Nyval på två år av Lars Wahlmark och Monica Becker. Till ordförande 
för föreningen omvaldes Lars-Göran Jansson. Omval av revisor Lennart Sennmark samt nyval av Annica 
Nylén, omval av revisorssuppleant Roland Hammar. Omval av redaktör för VärmlandsAnor Carl-Johan 
Ivarsson, omval av redaktör för VärmlandsRötter Gunnar Jonsson, omval av moderator för Facebook 
Elisabeth Björkman. Till valberedning omvaldes Peter Borg (sk), Ragnar Johansson och Lennart 
Andersson. Efter årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck. Vid styrelsemötet den 15 februari 
konstituerade sig styrelsen enligt ovan. 
 
Styrelsens arbete 
Arbetet i styrelsen har givetvis präglats av Coronapandemin. Dels för att vi inte kunnat genomföra fysiska 
möten efter styrelsemötet den 3/3. Dock har de digitala mötena med hjälp av Zoom gjort att 
styrelsearbetet kunnat fortlöpa under året, även om det givetvis är en brist att vi inte kunnat träffas. 

 Under 2020 har vi hållit 6 protokollförda ordinarie styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte 

samt en planeringsdag inkluderande ett av ovan nämnda styrelsemöten. Dessutom har vi hållit ett 

protokollfört extrainsatt styrelsemöte samt några arbetsmöten. Det utlokaliserade styrelsemötet i maj 

fick även det ställas in och genomfördes som ett digitalt möte. 
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 Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls som planerat den 12 september, men även denna 

genomfördes digitalt. Föreningen representerades av Monika Becker, Britt-Marie Johansson och Lars-

Göran Jansson. 

 På grund av pandemin har inte några lokalgruppsträffar genomförts under året, och lokalgrupperna 

har haft mycket begränsade möjligheter till att genomföra sina aktiviteter. 

 Sammanfattningsvis har styrelsearbetet bestått i att förutom stående punkter på agendan hantera den 

situation som uppkommit på grund av pandemin, med inställda eller uppskjutna sammankomster, 

både de vi själva ansvarar för och de som Arkivcentrum eller andra ansvarar för. 

 
DNA-cirklar  
Detta var ju ett år som inte var något annat likt. Vi hann med fortsättning på våra två DNA-cirklar t o m 
mars sedan blev allt inställt. Inför hösten ställde vi frågan till deltagarna hur man ville göra med 
fortsättningen. Tre stycken från den ena cirkeln fortsatte hela hösten. Tre stycken är ju minimum för att 
kunna ha träffar. På Folkuniversitetet kunde man ställa upp med stor lokal, som gjorde att stort avstånd till 
varandra kunde hållas. 
 
Programverksamheten 
Programverksamheten har även i år varit uppdelad på inre och yttre evenemang. 
 
Inre evenemang på Arkivcentrum blev tyvärr på grund av Corona/Covid 19 avkortat. Vi hann med tre 
föreläsningar under släktforskningens dag den 18 januari. 

 Sven-Åke Werme från Kulturföreningen Brandsbolsgårdar som berättade om deras arbete med att ta 
fram en bygdebok om gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron.  

 Olle Nilsson på Värmlandsarkiv berättade under ämnet ”I uniform med Sabel och Remtyg” hur man 
kan identifiera bilder med militära motiv. 

 Sven-Åke Modin från Forshaga, som berättade om Officerare och soldater – deras liv och bostäder. 

 Den 3 februari hade vi besök av f.d Kyrkoherden i Brunskog, Lennart Nilsson som berättade om 
Prästen – Statens och Guds ords tjänare. Prästens funktion i Svenska kyrkan från 1500-talet till våra 
dagar. 

 Den 20 februari berättade vår egen Britt-Marie Johansson om Domstolsforska – hur forskning i 
domböcker kan vara en guldgruva för släkt- och hembygdsforskare. 

 Slutligen hann vi med ett Släktforskar-Cafe med besök av Ulf Hernelid från föreningen Dis som 
berättade om kartor och dess funktioner i programmet Disgen. 

 Därefter fick vi ställa in alla övriga planerade föreläsningar på Arkivcentrum under våren liksom hela 
hösten 2020 på grund av pandemin som drar över världen. Tyvärr ser det inte ljusare ut för våren 
2021.  

 Den 26 oktober testade vi för första gången att hålla en föreläsning via Zoom. Det var Christina 
Sagersten, som driver företaget Finding Family, som berättade om hur man kan hitta okänd fader via 
ett DNA-test.  

 
Det är vår förhoppning att framtiden skall se ljusare ut och ordinarie verksamhet kan återuppstå. 
Målet med vår 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. 

 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 5 st föredrag spelats in och samtliga är från våra arrangemang på 
Arkivcentrum i Karlstad. 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 hittills har våra filmer startats på Youtube vid inte mindre än 356 gånger det senaste året. 
Överlägset mest sändningstid har filmen med Peter Olausson som berättar om äldre handstilar. 
 



Yttre evenemang. Under årets första månader arrangerades några yttre evenemang.  

 Släktforskningens dag arrangerades med aktiviteter i Karlstad, Forshaga, Arvika, Säffle, Grums och 
Kristinehamn. Det var många intresserade deltagare som besökte de olika orterna.  

 Efter förfrågan från Fagerås Hembygdsförening gjordes också ett besök hos en studiecirkel i Fagerås 
Bygdegård där det bland annat var handskrifttydning som stod på programmet.  

 Den så kallade ”Bygdegårdsturnén” genomfördes där orterna Bjurtjärn, Gunnarskog, Borgvik och 
Västra Ämtervik besöktes. Representanter från föreningen har där berättat om släktforskningens 
förutsättningar och grunder, DNA-forskning och hur forskning går till i praktiken. Även 
marknadsföring och medlemsvärvning stod på programmet. 

 Årets övriga planerade evenemang under sommaren och hösten ställdes in på grund av Corona-
pandemin. Även en planerad fest för VKBR-registrerare ställdes in. Av samma orsak ställdes även 
Släktforskardagarna i Skövde och Arkivens Dag in.  

 Sammanfattningsvis kan vi fastslå att avsaknaden av evenemang påverkar föreningens verksamhet, 
ekonomi och marknadsföring.  

 
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 95.000 poster. 
 
Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra nummer. Kerstin Osterman har 
svarat för tidningens layout. Carl-Johan Ivarsson har varit redaktör under året. Under ett år när det mesta 
av föreningsverksamheten fått gå på sparlåga så har medlemstidningens roll blivit ännu viktigare. Några 
större förändringar av tidningen har inte genomförts. Redaktörens ambition har varit att 
medlemstidningen skall spegla hela landskapet, och innehålla både lokalhistoria, personhistoria och 
släkthistoria.  
 
VärmlandsRötter - Den nya hemsidan, skapad i WordPress har nu funnits i tre 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 drygt 250 medlemmar och var vid årsskiftet uppe i 1 442 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 PDF-
fil med. Vi kommer att göra en enkel utskrift av inkomna tidningar som placeras bland de övriga i 
forskarsalen. 

 Pga att året varit som det varit med pandemin, har studiecirkelverksamheten i stort sett legat nere. 
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 minskar något. 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 
52 297,75 läggs till det balanserade kapitalet och överförs i ny räkning. 
 



Slutord 
Då 2020 inleddes var det ingen som kunde förutspå vad som skulle komma att ske. Vår programgrupp 
hade laddat upp för en vår och höst med spännande föreläsningar. De yttre evenemangen som till större 
delen genomförs under sommaren var i stort sett inplanerade, och vi var många som såg fram emot 
Släktforskardagarna i Skövde i slutet av sommaren. Nu kom pandemin att dominera året, med först och 
främst stora umbäranden på det personliga planet för många av oss. För vår förening innebar det att i 
stort sett allt ställdes in. Först trodde vi att hösten skulle bli normal, men vi vet ju hur det gick. 
 
Några av lokalgrupperna kunde genomföra vissa aktiviteter på våren, men rekommenderades sedan att 
ställa in sina aktiviteter för att inte medverka till fortsatt smittspridning. 
 
Det tillkommer nya medlemmar vilket är glädjande, men tyvärr tappar vi ändå medlemmar jämfört med 
föregående år. En del kan givetvis förklaras av att vi inte kunnat genomföra våra aktiviteter, men det 
verkar även vara en trend för många släktforskarföreningar i landet. 
 
Många har fått mer tid över för att släktforska och vi ser ett stort intresse bla annat via vår Facebook-
grupp, och genom frågor vi får till föreningen. 
 
Vår medlemstidning VärmlandsAnor har kommit ut som vanligt med fyra välfyllda och intressanta 
nummer till glädje för oss alla. Hemsidan har hållits uppdaterad även om det givetvis varit mindre att 
rapportera om i år. 
 
Samarbetet med Arkivcentrum och Folkuniversitetet har fungerat bra, men under rådande omständigheter 
begränsats till att hantera frågor om inställda aktiviteter. 
 
 
Karlstad i januari 2021 

 
 
 
 
 
Lars-Göran Jansson Gunnar Jonsson Elisabeth Björkman 
 
 
 
 
 
Monica Becker Ulf Fritzson Berith Hemmingberg 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Johansson Eva Lejrin Sonja Skagerud Östlund 
 
 
 
 
 
Lars Wahlmark 


