
	
Protokoll från styrelsemöte.  
Datum:  4 december 2018 kl.1700–18.30.  
Plats:  Residenstorget 1 Karlstad 
Närvarande:       
Eskil Johansson, ordförande 
Kent Wallin 
Peter Olausson 
Jan Bohlin 
Axel Fornander 
Kaj Röhs 
Maud Mithander 
 
 

Annika Rådström 
Jan Anders Bjursbo 
Torbjörn Svensson 
Erik Gustavson, sekreterare 
Jan Bondesson 
Gunnel Lunde, valberedningen 
 
 
 

Punkter: Åtgärder/rapporter: Ansvarig: 

1. Öppnande Ordföranden Eskil Johansson hälsade välkommen till styrel-
semötet och förklarade detta för öppnat och mötet beslutade 
att Kent Wallin jämte ordföranden justerar dagens protokoll.  
Ordföranden hälsade speciellt välkommen till sammankal-
lande i valberedningen Gunnel Lunde – Ransäter. 

Ordföran-
den och 
Kent Wallin 
 

2. Föregående 
mötes proto-
koll 

Protokoll från styrelsens möte 2018-10-29 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Styrelsen 

3. Skrivelser  Inga nya skrivelser fanns att rapportera Sekrete-
raren 
 

4. Rapporter Kassören lämnade en ekonomisk rapport, som pekar på att 
budgeten visar på ett underskott på 35 000. Kassören läm-
nade vidare rapport om kostnaden för revisionen. Summan 
godkändes och ärendet lades till handlingarna 
 
Peter Olausson meddelade att VHF:s motion om hembygds-
dagar på Skansen har nu förts vidare. Intresse finns hos 
Skansen och ärendet behandlas vidare. Vidare rapporterade 
Peter att Kyrkogårdsfrågan kommer upp under våren. Slutli-
gen rapporterade Peter att när det gäller hembygdsböckerna, 
så kommer årsböcker vara aktuella för Årets hembygdsbok 
vart annat år och vanliga böcker vartannat. 
 
Jan Nordvall har skickat SHF:s skrivning gällande värdegrund 
att lägga till VHF:s stadgar. Ärendet tas upp vid kommande 
årsmöte. 
 
 

Kassören 
 
 
 
Peter  
Olausson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Utmärkelser Styrelsen har tidigare aktualiserat frågan om förbundets utmär-
kelser genom att ordföranden uppmärksammade att förbundet 

Styrelsen 
 
 



tidigare lämnade ut minnesmedaljer till personer, som speciell 
utmärkt sig gällande värmländsk hembygdsvård. Detta har inte 
skett på en tid och arbetsutskottet föreslår styrelsen att seden tas 
upp på nytt. Vidare föreslår arbetsutskottet att de utmärkelser, 
som finns att beställa hos Sveriges hembygdsförbund, delas ut 
mer regelbundet. Det är märket och märket med lagerkrans. Om 
styrelsen så beslutar kan en uppmaning ske till föreningarna att 
föreslå kandidater. 
Styrelsen uppdrog åt sekreteraren och Peter Olausson att utar-
beta regler för hur förbundet skall hantera frågan i framtiden. 
Utredarnas förslag presenteras enligt följande: 

Några förhållningsregler gällande utmärkel-
ser vid Värmlands hembygdsförbund 

1. Sveriges hembygdsförbunds hedersnål 
Det beslutas av varje förening, vem i föreningen, som 
gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Denna kan beställas 
hos SHF och görs av föreningen. 
 

2. Sveriges hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans 
Hedersnål med lagerkrans kan delas ut av hembygdsför-
ening eller regionala hembygdsförbund för mångårigt 
förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen. Hedersnå-
len med lagerkrans kan bara erhållas en gång. 

Börja med att skicka en motivering till VHF, som 
granskning skickar vidare till SHF:s kansli. När SHF:s 
godkänt motiveringen skickas hedersnålen tillsammans 
med ett diplom. Kom ihåg att beställa nålar i god tid in-
nan utdelningen.  

3. Värmlands hembygdsförbunds förtjänstmedalj 
Styrelsen för VHF utser en person, som gjort något utö-
ver det vanliga i den värmländska hembygdens tjänst. 
Föreningarna kan komma med förslag, men styrelsen för 
VHF beslutar. Som riktlinje kan nämnas att den utdelas 
som regel högst en gång per år. 
 

4. Värmlands hembygdsförbunds hedersmedlem 
VHF kan besluta om att utse en person som hedersmed-
lem i VHF. Utmärkelsen är den högsta, som VHF utde-
lar. Den person, som får utmärkelsen, skall ha arbetat i 
hembygdsrörelsen i Värmland och helst även utöver den 
egna hembygdsföreningen. Hedersledamotskapet är be-
löningen för en livsgärning. 
 

5. SHF:s plakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst	
Sveriges Hembygdsförbunds plakett för rik gärning i 

 
 
 
 
 
 
 
Sekrete-
raren 
Peter  
Olausson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



hembygdsvårdens tjänst kan tilldelas personer som ut-
fört och/eller utför en insats av stor regional eller riks-
omfattande betydelse inom hembygdsvården. 

Plaketten är avsedd för att belöna insatser som skett inom 
hembygdsrörelse, inom de regionala förbunden samt på 
nationellt plan. Insatser på lokal nivå, dvs. inom en hem-
bygdsförening kan vägas in vid bedömningen. Förslag av 
kandidat kan lämnas av de regionala hembygdsförbunden 
eller av ledamot i SHF:s styrelse.  
 
Hembygdsföreningarna kan ge förslag till kandidat och 
lämna detta till VHF. 
 

6. Uppvaktning av en hembygdsförening 
VHF kan uppvakta en enskild hembygdsförening i sam-
band med olika jubileum. Förbundet överlämnar då en li-
ten penninggåva. Detta sker dock först efter att föreningen 
fyllt 50 år. 
 

7. Släktgårdsvimpel 
VHF kan utdela en släktgårdsvimpel om en gård varit i 
samma släkt i minst 200 år. Vid ansökan skall en släktut-
redning visas, som bestyrker ägandet. 
 
Samtliga utmärkelser skall om möjligt utdelas i samband 
med ett större evenemang.  
 
Styrelsen för Värmlands hembygdsförbund 

Styrelsen godkände skrivningen och sekreteraren fick i uppdrag 
att förmedla informationen till medlemmarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

6. Höstmötet 
som varit 

Styrelsen konstaterar att det var ett mycket lyckat och välbesökt 
möte. Frågan om Skogen tycks intressera våra medlemmar 
inom hembygdsrörelsen. Säkert lockade också att 
Hembygdsförsäkringen delade ut brandsläckare till de 
föreningar, som anmält intresse. 
 

Styrelsen 
 
 
 

7. En Sagolik 
Skola 

Utställningen en Sagolik Skola kommer nu till Värmlands 
museum. Ordföranden och Jan Anders Bjursbo kommer i 
första hand representera VHF vid invigningen. Redan vid 
höstmötet informerade Jan Anders Bjursbo om det omfat-
tande programmet. 
Styrelsen tackade för informationen och ser fram emot eve-
nemanget 

Jan Anders 
Bjursbo 
Styrelsen 

8. Statistik Det skall uppmärksammas att statistikuppgifterna skall läm-
nas i början av 2019. Det är av vikt att alla meddelar sina 
besökstal. Sekreteraren fick i uppdrag att skicka en skrivelse 
som påminnelse.  

Sekrete-
raren 



9.  Arbetsutskottet föreslår att årsmötet äger rum i Köla lördagen 
den 6 april 2019 med start kl 09.00.  
Sekreteraren undersöker om tiden passar Köla. 
Efter kontakt med Köla fastställdes att årsmötet äger 
rum i Köla den 6 april! 

Styrelsen 

10. Mötestider 
fram till 
Årsmötet. 

Arbetsutskottet: 28 januari kl 16.30 
Styrelsen: 11 februari och 1 april. Båda mötena kl 17.00 
Alla möten ovan är på Kinship Center. 

Styrelsen 

11. Mötets avslu-
tande 

Då intet vidare förelåg tackade ordföranden styrelsens leda-
möter och önskade alla En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
Styrelsens medlemmar önskade ordföranden detsamma. 
 
Efter mötet gick styrelsens medlemmar att avnjuta ett julbord 
tillsammans.  

Ordföran-
den 

 
Vid protokollet  Justeras: 
 
 
Erik Gustavson  Eskil Johansson Kent Wallin 
Sekreterare   Ordförande Kassör 


