
  
 
Verksamhetsåret 
Föreningens trettioåttonde verksamhetsår omfattar tiden 2021-01-01 till 2021-12-31. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar 2020-12-31 1469 
Nya medlemmar 2021 102 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift 138 
Antal medlemmar 2021-12-31 1433 
(Varav familjemedlemmar) 79 
 
Medlemsavgiften 
För 2021 var medlemsavgiften 170 kr för ordinarie medlem samt 60 kr för familjemedlem. 
 
Hedersmedlemmar 
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 sociala medier: 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: Tomas Andersson, 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 13 februari 2021 
På grund av rådande omständigheter skedde årsmötet digitalt via Zoom. Avgående 
styrelseledamöter var Elisabeth Björkman, Gunnar Jonsson, Britt-Marie Johansson, Eva Lejrin 
samt Sonja Skagerud Östlund. Ulf Fritzon avgick under pågående mandatperiod. Omval av 
Elisabeth Björkman, Gunnar Jonsson, Britt-Marie Johansson, Eva Lejrin samt Sonja Skagerud 
Östlund. Fyllnadsval på ett år av Tomas Andersson. Till ordförande för föreningen omvaldes 
Lars-Göran Jansson. Omval av revisor Lennart Sennmark samt 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 sociala medier 
Elisabeth Björkman. Till valberedning omvaldes Peter Borg (sk), Ragnar Johansson och Lennart 
Andersson. Vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen enligt ovan. 
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Styrelsens arbete 
Våra styrelsemöten har fram till oktober genomförts i digital form via Zoom och i den 
omfattning som är normalt för vår verksamhet. Det positiva har varit att vi blivit bättre och 
bättre på att hantera tekniken och årets näst sista styrelsemöte genomfördes som ett så kallat 
hybridmöte där några var på plats i Folkuniversitetets lokaler, medan övriga deltog på distans. Vi 
tror att det nya normala blir just hybridmöten. 

• Under året har planenligt hållits 6 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett 
konstituerande styrelsemöte. Det utlokaliserade styrelsemötet i maj hölls i år i Forshaga. 

• Utöver dessa styrelsemöten har 4 arbetsmöten hållits. 

• Ett planeringsmöte hölls som planerat i november, och där planerades för ett mera 
normalt 2022. 

• Alla möten hölls, pga rådande pandemi, både som vanligt, via Zoom eller en hybrid dem 
emellan. 

• Riksstämman 2021 i Sveriges Släktforskarförbund hölls den 4 september och precis som 
föregående år var även denna digital. Föreningen representerades av Britt-Marie 
Johansson, Monika Becker och Lars-Göran Jansson. 

• Genom ”Saxat från styrelsen” har vi låtit våra medlemmar ta del av vårt arbete under året, 
något som verkar uppskattas. 

 
DNA-cirklar 
Under året har vi haft en DNA-cirkel i gång med 3 deltagare, som under hösten utökades till  
4 st. Vi fortsatte att träffas i en stor lokal på Folkuniversitetet, där vi kunde hålla avstånd till 
varandra.  
 
Programverksamheten 
Hela vår programverksamhet påverkades starkt av Covid-19 pandemin även för året 2021 och 
många av våra evenemang fick ställas in eller ställas om till digitala möten.  
 
Inre evenemang Inga fysiska föreläsningar, som vanligtvis hållits på Arkivcentrum i Karlstad, 
har hållits under året. I stället har flera föreläsningar hållits digitalt via Zoom. De inre 
evenemangen  som hållits digitalt via Zoom har varit:  

• Från fattigtider till utvandring som visades av Carl Håkansson 
• Föreläsningen Ekshärad i sagor och sägner som hölls av Samuel Nilsson från föreningen 

Skildra 
• Släktforskarprogrammet Disgen 2021 visades av Jan Wallin från DIS-Bergslagen 
• Föreläsningarna Vad finns i Arkiven, Forska i städer och Läsa husförhörsböcker och andra 

kyrkböcker som hölls av Britt-Marie Johansson, Värmlands Släktforskarförening 

Yttre evenemang Under årets första del arrangerades inga evenemang och därmed fick 
Släktforskningens dag som brukar anordnas i januari helt ställas in.  
Under sommaren förbättrades situationen och Värmlands släktforskarförening deltog vid fyra 
evenemang under andra halvåret. 

• Vid Bjurtjärnsdagarna på Bjurtjärns Hembygdsgård deltog föreningen med bokbord och 
ett stort antal besökare visade stort intresse för föreningen och många tips och råd 
delades med besökarna.  

• Föreningens samarbete med Föreningen Skildra medförde att vi deltog med föreläsningar 
och bokbord vid Föreningen Skildras sammankomst på Nygård i Ekshärad.  

• Vår förening i samarbete med Karlstad Kommun anordnade en höstlovsaktivitet på 
Arkivcentrum för skolungdomar mellan 12 – 18 år. Aktiviteten annonserades på 
kommunens hemsida. En besökare tog del av en introduktion av släktforskning, visning 
av Arkivcentrums arkiv och fick forskarhjälp av föreningens representanter.  

• Föreningen deltog även vid Arkivens Dag på Arkivcentrum där vi erbjöd vårt bokbord 
och forskarhjälp. Ett stort antal besökare besökte evenemanget och tillsammans med 
besökarna hade vi många intressanta samtal.  



Både föreningens funktionärer och besökare uttryckte stor glädje över att återigen kunna 
arrangera och delta vid evenemangen.  
Släktforskardagarna 2021 som i år anordnades av GöteborgsRegionens Släktforskare hölls helt 
digitalt under 2 dagar i september. Värmlands Släktforskarförening deltog med en digital monter 
som var bemannad och därmed kunde besökarna få kontakt med oss. I den digitala montern 
erbjöd vi förutom samtal även filmer som beskrev vår verksamhet samt utbudet av våra 
publikationer.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de fysiska sammankomsterna är viktiga för 
föreningens marknadsföring och medlemmarnas möjlighet att få kontakt med föreningen. De 
digitala mötena har medfört att många medlemmar som normalt inte kan delta nu har fått 
möjligheten att delta trots långa avstånd. Många medlemmar har framfört sitt tack och önskat en 
fortsättning av digitala Zoomföreläsningar. Det finns dock flera som inte kunnat delta på grund 
av att de hållits digitalt på distans. 
 
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 
134.000 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, för 
sin sammanlagt tolfte årgång. Medlemstidningens roll är mycket viktig för att ge medlemmarna 
valuta för medlemsavgiften. Årets nummer haft ett brett innehåll inom både lokalhistoria, 
släkthistoria och personhistoria. Tillströmningen av artiklar har varit glädjande god. Några större 
förändringar av tidningens innehåll eller inriktning har inte genomförts. 
 
VärmlandsRötter - Den nya hemsidan, skapad i WordPress har nu funnits i fyra 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 nästan 400 medlemmar och var vid årsskiftet uppe i 1 832 
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 

• Som brukligt har vi haft ett utbyte av medlemstidningar med ett antal föreningar runt om 
i landet. I och med att Arkivcentrums forskarsal under större delen av året hållits stängd 
för besökare har inte dessa utbytestidningar i samma utsträckning som tidigare blivit 
tillgängliga för besökare. 

 
• Föreningen får ofta diverse frågor som rör släktforskning från våra medlemmar. Genom 

Facebook får man snabba svar av andra släktforskare. Till föreningen inkommer också 
allehanda frågor via mejl och telefonsamtal och där försöker vi i möjligaste mån hjälpa till 
med lite tips. I vissa fall har vi även sänt frågorna vidare till våra sockenombud. 

 
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  43  527,31  läggs  till det balanserade  kapitalet och  
överförs  i  ny  räkning. 



Slutord 
Då vi summerar året som gått är det precis som förra året präglat av pågående pandemi. Våra 
populära föreläsningar på Arkivcentrum ersattes av Zoom-föreläsningar, vilka i och för sig 
lockade många deltagare, men vi saknar de riktiga föreläsningarna. Det positiva är att vi kan nå 
deltagare som finns utanför närområdet, och till och med utanför landets gränser. Glädjande var 
att vi kunde delta på sommarevenemangen i Bjurtjärn och i Ekshärad, samt att Arkivens dag 
kunde arrangeras på Arkivcentrum under hösten. Det märktes att besökarna var glada över att 
äntligen kunna ses på riktigt. 
 
Lokalgrupperna har kunnat genomföra en bråkdel av sina planerade arrangemang men har gjort 
det bästa av situationen. 
 
Det finns ett stort intresse för släktforskning, mycket tack vare lite draghjälp från populära TV-
program, men många är också intresserade av att få veta mera om hur förfäderna bodde och 
levde. Medlemsantalet har sjunkit något under året. Det tillkommer medlemmar på samma gång 
som vi tappar en del. 
 
VärmlandsAnor har givits ut som vanligt under året, och får en stor spridning i och med att vi har 
medlemmar över hela landet, och även ett antal i Norge. VärmlandsRötter är fortsatt väldigt 
populär att besöka och där finns en mängd information att ta del av. Vi har nu inte mindre än ett 
30-tal inspelade föreläsningar att ta del av för våra medlemmar. 
 
Nu ser vi fram emot 2022! 
 
 
Karlstad i januari 2022 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Jansson Gunnar Jonsson Elisabeth Björkman 
 
 
 
 
 
Tomas Andersson Monica Becker Berith Hemmingberg 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Johansson Eva Lejrin Sonja Skagerud Östlund 
 
 
 
 
 
Lars Wahlmark 


