
  
 
Verksamhetsåret 
Föreningens trettionionde verksamhetsår omfattar tiden 2022-01-01 till 2022-12-31. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar 2021-12-31 1433 
Nya medlemmar 2022 112 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift -114 
Antal medlemmar 2022-12-31 1431 
(Varav familjemedlemmar) 111 
 
Medlemsavgiften 
För 2022 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 - del av året 
Ledamot: Monica Becker, Hammarö 
Ledamot: Tomas Andersson, Forshaga 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Lennart Sennmark, Karlstad, Annica Nyhlén, Arvika 
Revisorsersättare: Roland Hammar, Deje 
Valberedning: Peter Borg, Molkom (sk), Lennart Andersson, Forshaga, Ragnar Johansson, 
Forshaga 
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping 
 
Årsmötet den 19 februari 2022 
På grund av rådande omständigheter skedde årsmötet digitalt via Zoom. Avgående 
styrelseledamöter var Berith Hemmingberg, Lars Wahlmark, Monika Becker och Tomas 
Andersson. Omval av samtliga. Till ordförande för föreningen omvaldes Lars-Göran Jansson. 
Omval av revisor Lennart Sennmark samt Annica Nylén, omval av revisorsersättare 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 
I början på det här året släppte pandemin till viss del greppet om oss och det var endast årets 
första styrelsemöte som var ett rent Zoom-möte. Därefter kunde styrelsemöten och arbetsmöten 
genomföras som hybridmöten, med deltagare på plats i Folkuniversitetets fina lokaler på 
Drottninggatan eller hemifrån via Zoom. Styrelsearbetet gynnas av att så många som möjligt 
deltar fysiskt, men möjligheten att delta på distans ökar tillgängligheten. 

 Vi har hållit 7 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt 1 protokollfört extrainsatt 

styrelsemöte. I år hölls det utlokaliserade styrelsemötet i maj på Hammarös trevliga 

hembygdsgård, med efterföljande besök i Hammarö kyrka. Efter årsmötet i februari hölls 

ett konstituerande styrelsemöte. 

 Två arbetsmöten har hållits. 

 Vid årets planeringsmöte som hölls i november lade vi planen inför 2023. 

 Riksstämman 2022 i Sveriges Släktforskarförbund hölls i samband med 

Släktforskardagarna i Skövde och föreningens representanter på stämman var Monika 

Becker, Eva Lejrin och Lars-Göran Jansson. 

 Vad styrelsen har på agendan förmedlas i ”Saxat från styrelsen”, förtjänstfullt nedtecknad 

av Eva Lejrin. Distribuerad via mejl till våra medlemmar. 

 
DNA-cirklar 
Under året har vi haft en DNA-cirkel i gång med fyra deltagare, som har träffats regelbundet 
alternativt på Folkuniversitetet och Arkivcentrum. 
 
Programverksamheten 
Programverksamheten påverkades även under 2022, till en början, av Covid 19-pandemin.  
 
Inre evenemang 
Det innebar att Släktforskningens Dag i januari fick ställas in och ett par föreläsningar fick ske 
digitalt via zoom. 

 Bouppteckningar med Britt-Marie Johansson 

 Filmer från Mangskog med Carl Håkansson. 

Från och med april fick vi åter träffas på Arkivcentrum och det tog vi vara på och startade med 
ett Släktforskar-Café om att Släktforska i Amerika med Stefan Svensson. 
 
Hösten inleddes med en föreläsning om Bjurtjärn och Vassgårda på 1800-talet med Hans Olsson. 
och därefter följde  

 Mitt Nordvärmland – Lite om släktforskning och lokalhistoria med Torleif Styffe 

 Skogsfinnar i Skandinavien & Lite om Finnsam med Maud Wedin 

 Släktforskar-Café med DNA-coachen Linda Kvist. 

och avslutades med en hybridföreläsning (på plats och via zoom) om Herresäten, gårdar och torp 
– Så bodde våra förfäder på 1700-talet, 1800-talet och in på 1900-talet med Britt-Marie 
Johansson. 
 
Yttre evenemang Även 2022 påverkades våra evenemang av pandemin och därmed fick 
Släktforskningens Dag helt ställas in. Tillsammans med Biblioteken i Värmland planerades flera 
evenemang runt om på de olika biblioteken i Värmland men även där fick de flesta ställas in med 
undantag av Kil och Munkfors. Från sommaren förbättrades situationen och under årets andra 
halva deltog föreningen vid ett flertal olika aktiviteter. Värmlands Släktforskarförening deltog vid 
arrangemang där vi erbjöd rådgivning, information och försäljning av böcker och publikationer. 
Besök gjordes vid Filipstadsmässan i Filipstad, Bjurtjärnsdagarna i Bjurtjärn, Klar-Hälja i Norra 
Råda, Kulturveckan i Sunne och Borgviks Museum i Borgvik. 
 



Vid årets släktforskardagar i Skövde deltog föreningen med bokbord och även där erbjöds 
rådgivning och information. Flera av föreningens medlemmar arbetade vid mässan och flera 
medlemmar deltog i den medlemsresa som anordnades till Skövde.  
 
Under hösten fortsatte den så kallade Bygdegårdsturnén där vi erbjuder presentation av hur man 
kommer igång med släktforskning, demonstration av släktforskning via ArkivDigital och även 
introduktion av DNA-forskning. De platser som besökts är Lungsund, Östra Ämtervik och 
Vålberg. Med samma innehåll besöktes också Klarälvdalens Folkhögskola i Sunne efter en 
inbjudan från skolan. 
 
Efter inbjudan har en representant för föreningen gjort föreläsningar:  
Grums Lokalgrupp  Bouppteckningar 
Forshaga PRO Tyda handskrifter 
Kristinehamns Lokalgrupp Domboksforskning  
 
Arkivens Dag firades med aktiviteter i Karlstad, Kristinehamn och Arvika. Föreningen deltog 
även vid Kulturarvsdagen i Norra Råda, Höstmingel på Biblioteket i Vålberg och Julmarknaden 
vid Forshaga Hembygdsgård.  
 
Sammanfattningsvis är dessa yttre evenemang viktiga tillfällen för föreningens marknadsföring 
och kontakt med medlemmar och allmänheten med många intressanta samtal. Ett flertal nya 
medlemmar har också kommit till föreningen vid dessa tillfällen.  
 
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 
160.000 poster. 
 
Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra nummer. 
Kerstin Osterman har svarat för tidningens layout. Carl-Johan Ivarsson har varit redaktör och 
ansvarig utgivare. Gunnar Jonsson ansvarar för antavlorna.  Medlemstidningens roll är mycket 
viktig för att ge medlemmarna valuta för medlemsavgiften och fungera som en av flera 
informationskanaler. Årets nummer haft ett brett innehåll inom både lokalhistoria, släkthistoria 
och personhistoria. Pandemiperioden har gjort att tillströmningen av artiklar till tidningen varit 
god. Några större förändringar av tidningens innehåll eller inriktning har inte genomförts. 
 
VärmlandsRötter - Den nya hemsidan, skapad i WordPress har nu funnits i fem 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 över 300 medlemmar och var vid årsskiftet 
uppe i 2 167 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. Genom Facebookgruppen väcks även intresse att bli medlem i 
föreningen. 
 
Övrig medlemsservice 

 Via mejl till föreningen får vi då och då frågor om släktforskning och vi försöker alltid att 

hjälpa till om möjligt. Ibland hänvisar vi den frågande till vår Facebookgrupp för där är 

möjligheten och viljan att hjälpa till mycket stor. Facebookgruppen är mycket aktiv och 

en bra plattform för informationsutbyte. Våra sockenombud hjälper också till med att 

svara på diverse frågor. 

 Genom olika mailutskick håller vi medlemmarna informerade om föreläsningar mm. 

 Med många av släktforskarföreningarna har vi ett utbyte av medlemstidningar och dessa 

kan läsas i forskarsalen på Arkivcentrum. 



 
Ekonomi 
Ett verksamhetsår med underskott 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. Föreslås att årets 
underskott 37 794,13 överföres i ny räkning. 
 
Slutord 
Året började i pandemins tecken där vi tvingades ställa in Släktforskningens dag på Arkivcentrum 
och även vårens planerade föreläsningar där fick ställas in. Senare togs mötesbegränsningarna 
bort och vi kunde delta i arrangemang ute i länet igen. Släktforskardagarna kunde äntligen 
genomföras på plats i Skövde. Under hösten har vi även besökt ett antal 
hembygds/bygdegårdsföreningar i länet och föreläsningarna på Arkivcentrum har återupptagits. 
Arkivens dag genomfördes planenligt på Arkivcentrum, men tyvärr var antalet besökare relativt 
lågt. Våra samarbeten med Folkuniversitetet och Arkivcentrum har fortsatt och är värdefulla för 
alla parter. 
 
Trenden med vikande medlemsantal verkar ha vänt och inströmningen av nya medlemmar har 
varit god under oktober och november. De olika TV-programmen om släktforskning och DNA-
forskning hjälper säkert till för att få upp intresset, och vår uppgift är ju att locka de intresserade 
till att även bli medlemmar i vår förening genom att erbjuda vår populära medlemstidning 
VärmlandsAnor, vår faktaspäckade hemsida VärmlandsRötter, inspelade föreläsningar, 
medlemsresor och medlemsrabatter mm. 
 
Våra lokalgrupper har även i år haft vissa begränsningar i möjligheten att genomföra alla sina 
planerade arrangemang, men under hösten har aktiviteten ökat. Vid lokalgruppsmötet i oktober 
deltog de flesta lokalgrupperna, och delade med sig av sina erfarenheter. Lokalgrupperna är 
värdefulla för föreningen och dess medlemmar. 
 
2023 fyller vår förening 40 år, vilket kommer att uppmärksammas, och nu håller vi tummarna för 
att alla planerade aktiviteter skall kunna genomföras utan restriktioner. 
 
Ett stort tack till Er alla som genom ideellt arbete bidrar till att göra Värmlands 
Släktforskarförenings verksamhet möjlig att genomföra och utveckla! 
 
Karlstad i februari 2023 

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


