
	
Protokoll från styrelsemöte.  
Datum:  11 februari 2019 kl.1700 – 18.30.  
Plats:  Residenstorget 1 Karlstad 
Närvarande:       
Eskil Johansson, ordförande 
Kent Wallin 
Jan Bohlin 
Axel Fornander 
Maud Mithander 
Johnny Svensson 
 

Jan Anders Bjursbo 
Torbjörn Svensson 
Erik Gustavson, sekreterare 
Jan Bondesson 
Märet Engström 
Jan Bäckström 
 

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.  
 

Ordföran-
den och 
Kent Wallin 
 

2. Föregående 
mötes proto-
koll 

Protokoll från styrelsens möte 2018-12-04 och arbetsutskot-
tets möte 2019-01-28 godkändes och lades till handlingarna. 

Styrelsen 

3. Skrivelser  Skrivelse från Lekvattnets hembygdsförening, som efterfrå-
gar hjälp bl a i byggnadsfrågor. Arbetsutskottet uppdrog åt 
sekreteraren att svara att det är främst hemmakommunen, 
som eventuellt kan ge stöd. 
 
Försäkringskonferens – Kent Wallin deltar 
 
Skrivelse angående Sven Hellqvists fond – frågan går till 
styrelsen. Styrelsen beslutade att bevilja ett bidrag på 5000 
kronor ur fonden. Protokollsbilaga 1. 
 
Offert gällande Näverlurens redaktionella arbete och hemsi-
dan godkändes. (Tidigare godkants av arbetsutskottet.) 

Sekrete-
raren 
 

4. Rapporter Kassören lämnade en ekonomisk rapport där bokslutet för 
2018 visar ett underskott på 46 500 kr samt förslag till bud-
get för 2019 som visar ett underskott på 13 000 kr. Styrelsen 
godkände rapporten och lämnar den till årsstämman. 
 
Under arbetsutskottets möte diskuterades Swisch-kostnaden, 
som bör utredas av riksförbundet. Efter diskussion fick Kent 
Wallin i uppdrag att undersöka frågan. Styrelsen godkände 
beslutat. 
Medlemsvärvningen diskuterades. Se punkt 5 nedan. 

Kassören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Årsmötet Årsmötet kommer att hållas i Köla med hembygdsföreningen 
Köla Stämma som värd. Temat vid årsmötet är medlemsvård 

Styrelsen 
 
 



och medlemsrekrytering. Generalsekreterare Jan Nordvall 
kommer att närvara. 
Kassören lämnade redogörelse för det ekonomiska utfallet och 
förslag på ekonomiska berättelsen för 2018. Sekreteraren läm-
nade förslag till verksamhetsberättelse. Båda berättelserna god-
kändes av styrelsen, som lämnar det vidare till revisorerna och 
årsstämman. 
Kassören lämnade vidare ett förslag till budget för 2019 och 
2020, vilket godkändes av styrelsen att lämna till årsstämman. 
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2020 höjs med 2 kronor 
per medlem, vilket också lämnas till stämman. Sekreteraren 
fick i uppdrag att meddela detta i skrivelse till medlemmarna 
snarast. Protokollsbilaga 2 och 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kassören 
Sekrete-
raren 
 
 
 
 

6. Årets hem-
bygdsbok 

Sekreteraren fick i uppdrag att meddela medlemmarna regler 
för detta. 
 

Sekrete-
raren 
 

7. Årets hem-
bygdsför-
ening 

Sekreteraren fick i uppdrag att meddela medlemmarna regler 
för detta. 
 

Sekrete-
raren 

8. Ev motion till 
SHF:s års-
stämma 

Jan Bohlin föreslog att regler för märkning av värdefulla 
föremål hos föreningarna tas upp.  
Styrelsen uppdrog åt ordföranden att ta upp frågan vid ordfö-
randeträffen.  

Jan Bohlin 
Ordföran-
den 

9. Utskick till 
medlemmar-
na 

Som ovan nämnts uppdrogs åt sekreteraren att göra ett ut-
skick med aktualiteter till medlemmarna. Här skall även en 
påminnelse om möjligheterna att få rabatt på Näverluren om 
föreningarna ger den till sina medlemmar. Protokollsbilaga 4. 

Sekrete-
raren 

10. Värmlands-
dag på Skan-
sen 

Erbjudanden om att ha en Värmlandsdag på Skansen år 2019 
avböjdes av arbetsutskottet. Däremot föreslås att Värmland 
tar uppgiften år 2020. 
Styrelsen godkände beslutet och frågan tas upp vid årsstäm-
man. 

Styrelsen 

11. Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 1 april på Kinship Center Styrelsen 
12. Mötets avslu-

tande 
Då intet vidare förelåg tackade ordföranden styrelsens leda-
möter och förklarade mötet för avslutat.  

Ordföran-
den 

 
Vid protokollet  Justeras: 
 
Erik Gustavson  Eskil Johansson Kent Wallin 
Sekreterare   Ordförande Kassör 
 
Protokollsbilagor: 1. Ansökan om medel från Sven Hellqvists fond. 
       2. Verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse 
       3. Förslag till budget för 2019 
       4. Utskick 
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   2019-02-12 

Viktig information till hembygdsföreningarna i Värmland! 

1. Medlemsavgiften 2020 
Värmlands hembygdsförenings styrelse föreslår till Årsmötet 2019 att medlemsavgif-
ten i förbundet höjs med 2 kronor per medlem år 2020. Det innebär att förslaget på 
medlemsavgift blir 24 kronor (2019 är medlemsavgiften per medlem 22 kronor) 
 

2. Om utmärkelsen Årets Hembygdsförening 
Nominering kan göras med ett eller flera av följande fyra kriterier som grund. 
• Ställning i lokalsamhället – som mötesplats, betydelse för demokrati 
• Förmåga att arbeta med olika målgrupper – olika åldrar, kvinnor/män, intressen, in-

tegration 
• Bevarandeinsats – kulturmiljöarbete, samlingar, arkiv, 
• Förnyelse/utveckling – nytänkande som visar på möjlig framtid för hembygdsrörel-

sens arbete 

Ansökan till Årets Hembygdsförening ska vara Värmlands hembygdsförbund tillhanda senast 8 
mars per e-mail eller post till erik.gustavson@residenstorget.se . Postadress: Erik Gustavson 
Kinship Center Residenstorget 1, 652 25 Karlstad. Värmlands hembygdsförbunds styrelses arbets-
utskott utser pristagare i Värmland. En förening per år utses.  

Vår kandidat går vidare till Sveriges hembygdsförbund, som ger ett pris på 10 000 kr till vin-
naren! 

3. Utmärkelsen Årets Hembygdsbok 
Hembygdsrörelsen ger ut ett stort antal skrifter varje år. För att lyfta statusen på den här typen 
av litteratur har Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett pris för hembygdsböcker. Varje år ges 
priset Årets hembygdsbok till en bok, utgiven under det senaste året, och som på ett föredöm-
ligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Syftet är att främja kvalitet och skapa positiv upp-
märksamhet. 
 
Nomineringsförfarandet 
Värmlands hembygdsförbund utser en bok. Boken ska ha getts ut av en hembygdsförening 
eller i samarbete med en hembygdsförening. Hembygdsföreningen ska vara ansluten till 
Värmlands hembygdsförbund och SHF. Vid nominering av en årsboksserie sänder förbundet 
in de tre senast utgivna årsböckerna med en motivering till SHF. Praxis är att juryn utser en 
årsboksserie vartannat år. En bok som inte är en årsbok kan nomineras om den är utgiven un-
der de två föregående åren. 

Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå 
angivet i bokens produktionsuppgifter. Juryn ska värdera forskningsinsatsen och de litterära 
kvaliteterna i presentation och gestaltning.  

Nominering till Årets Hembygdsbok ska vara Värmlands hembygdsförbunds kansli till-
handa senast 1 april 2019. E-postadress och telefonnummer till den nominerade bokens 
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förening skall anges. Värmlands hembygdsförbund delar ut en belöning på 10 000 kronor 
till den bok, som blir vinnare!  

Värmlands Hembygdsförbund 
Skutboudden 
671 94 BRUNSKOG 

Värmlands hembygdsförbunds kandidat går vidare till Sveriges hembygdsförbund! Vilka även 
ger ett pris på 10 000 kronort till vinnaren. 

4. Näverluren 
De föreningar, som önskar ge Näverluren till sina medlemmar kan räkna med ett kraftigt 
reducerat pris! Kontakta kassören Kent Wallin, kentawallin@telia.com. 

Frågor 
Om Ni har frågor gällande ovanstående kontakta gärna undertecknad (helst på e-mail). 
På styrelsen uppdrag och med vänliga hälsningar 

Erik  

Erik	Gustavson	
Sekreterare 
Residenstorget	1	
652	25	Karlstad	
Tel	direkt:	054	671	51	10	
Mobil:	070	312	94	68	
Växel:	054	671	51	00	
Fax:	+46	54	671	51	29	
E-mail:	erik.gustavson@residenstorget.se	
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Verksamhetsberättelse 2018 
 
Medlemmar  

Vid årsskiftet bestod förbundet av 92 hembygdsföreningar med sammanlagt  

15 219 medlemmar. Härtill kommer 15 övriga stödjande föreningar.  

 

Kontakten mellan förbundet och föreningarna har i första hand skett via e-post, telefon 

samt vid årsstämman och höstmötet. Information meddelas också genom hemsidan och 

tidningen Näverluren. 

 

Årsstämman 

Årsstämman hölls 14 april 2018 med Hammarö hembygdsförening som värd. Den avgå-

ende styrelsen beviljades då full ansvarsfrihet. 

 

Styrelsen   

Ordförande fram till årsmötet 2019   

 

Eskil Johansson, Ölme  

 

Ordinarie ledamöter till styrelsen fram till årsmötet 2019 

 

Jan Bäckström, Höje  

Peter Olausson, Värmlands Nysäter  

Kent Wallin, Kil  

Maud Mithander, Nyed  

Axel Fornander, Nykroppa   
 

 till årsmötet 2020  

 

Jan-Anders Bjursbo, Karlstad 

Kaj Röhs, Östra Fågelvik 

Jan Bondesson, Norsbron 

Märet Engström, Hammarö 

Erik Gustavson, Munkfors 
 

Ersättare fram till årsmötet 2019 

 

Majken Magnusson, Arvika 

Annica Rafael Rådberg, Ölme 

Jonny B Svensson, Nordmark 
 

Ersättare fram till årsmötet 2020 

 

Lena Fries, Östra Fågelvik 

Torbjörn Svensson, Alster 

Jan Bohlin, Hagfors 
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Revisorer fram till årsmötet 2019 

Andreas Magnusson, KPMG, Karlstad  

Ulf Söhrman, Filipstad.  

 

Ersättare för revisorerna fram till årsmötet 2019 

Marianne Dufva, Björneborg 

Pontus Ericsson, KPMG, Karlstad 

 

Valberedning fram till årsmötet 2019 

Gunnel Lunde, Ransäter, sammankallande 

Berit Juhl, Fryksände 

Gunnar Törnqvist, Hammarö 

 

Styrelsens arbetsutskott 

Eskil Johansson, ordförande 

Kaj Röhs, vice ordförande 

Erik Gustavson, sekreterare 

Kent Wallin, kassör 

Peter Olausson, ledamot 

 

Adjungerade till styrelsen och hedersledamöter 

Adjungerade i styrelsen har under året varit Monica Björklund, Värmlands Museum 

(sammankallande i projekt rökstugor, RÖK) och Bengt Lagerberg Ö. Fågelviks Hem-

bygdsförening som representant i projektet; Idrottshistoria och hembygdsrörelsen i Värm-

land,  

(Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, VIS). 

 

Hedersledamöter är Erland Vennerström (1982) avliden, Hans Bryntesson (1987) avliden, 

Ingemar Eliasson (2001), Bo Andersson (2003), Karl-Axel Branzell (2016). Inom paren-

tes anges det år då vederbörande utsågs till hedersledamot i Värmlands Hembygdsför-

bund. 

 

Styrelsearbetet  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, 13 februari, 5 mars, 5 maj (konstitu-

erande möte), 5 maj, 7 juni, 3 september, 29 oktober och 4 december.  

 

Styrelsens arbetsutskott har haft 4 protokollförda möten den 29 januari, 20 augusti, 18 ok-

tober och 27 november. 

 

Den 10 november höll förbundet ett höstmöte på Kinship Center. 

 

De aktiva arbetsgrupperna inom förbundet och deras verksamhet under året har varit:  

 Idrott 

 Kyrkogårdar och kulturgravar 

 Hembygdsrörelsen och skolan 

 Rök 

 Militärt 

 

Handlingsplan för 2018 

Under året 2018 föreslår styrelsen att Värmlands Hembygdsförbund i huvudsak att genomför följande 

aktiviteter: 

 Vidmakthåller kontaktnätet mot politiska institutioner och myndigheter. 
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 Arbeta med Finnskogen tillsammans med länsstyrelsen  

 Fortsatt samarbete med Svenska kyrkan om kyrkogårdar och kulturgravar 

 Samverka med Brigadmuseet och andra militärhistoriska verksamheter för att utveckla 

Värmlands militärhistoria och gärna tillsammans med Norge. 

 Delta i Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma samt konferenser 

 Utveckla samarbetet med det Värmländska Idrottshistoriska Sällskapet 

 Lyssna och låt föreningarna komma med förslag och synpunkter, fungera som boll-

plank. 

 Fullfölja satsningen på Skolan och hembygdsrörelsen. 

 Viktigt att värdera och uppmärksamma funktionärerna i föreningarna. 

 Stimulera föreningarna att sprida och ge bidrag till Näverluren 

 Delta vid olika aktiviteter vid förbundets hembygdsföreningar 

 Ha representation i Partnerskap Värmland (Landsbygdsprogrammet) 

 Utse Årets hembygdsbok och Årets hembygdsförening 

 Bevaka utvecklingen av Vattendirektivet 

 Verka för integration 

 

Årsstämman 

Mötesordföranden, som också är ordförande för årsstämmans värd, Hammarö hembygdsföre-

ning, hälsade välkommen till Hammarö. 

Han berättade om det stora historiska värde Hammarö hembygdsförening har att förvalta och 

som har historia redan från Vikingatiden. 

Detta fanns även illustrerat i en vacker takmålning i sockenstugan, är årsstämman hade för-

handlingarna. Gunnar berättade att det var på dagen för 100 år sedan det beslutades att sock-

enstugan skulle byggas. Mannen bakom denna var Venzel Björkhagen och konstnären Oscar 

Jonsson bidrag till takmålningen. Vidare berättade Gunnar Törnqvist om att Värmlands hem-

bygdsförbund äger stor del av Hammarudde där bl a gravhögarna finns. Med ett Vackert bild-

spel visade han och Moa Jonsson vilket arv de har att förvalta. 

Stämmodeltagarna kände verkligen att man under dagen verkade på historisk mark. 

Jan Anders Bjursbo rapporterade från det mycket lyckade höstmötet, där Skolan och Hem-

bygdsrörelsen var temat. Han uppmanade stämmodeltagarna att läsa Näverluren, där en rap-

port över dagarna finns presenterad. Jan Anders uppmanade även föreningarna att ta del av ut-

ställningen ”En ”sagolik Skola”, som kommer att visas på Värmlands museum med början i 

december i år. 

Kaj Röhs meddelade att projektet RÖK fortfarande lever. Frågan är kopplad till länsstyrelsen 

och landsbygdsprogrammet. 

Jan Bondesson rapporterade om läget gällande Brigadmuseet, som åter igen har haft ett 

mycket framgångsrikt år. Han informerade även om den framtagna Skanskartan, som finns 
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tillgänglig vid museet och kommer att även finnas tillgängligt vid förbundets kansli. Till den-

na finns nu även koordinater på Visit Värmlands hemsida. 

Utdelning av utmärkelser 

Värmlands hembygdsförbund har utsett Uggliboka till Årets Hembygdsbok för år 2018. Bok-

jurys motivering är följande: 

Också i de glesaste skogsbygder kan kulturen leva ett rikt liv. Ett av många goda exempel på 

detta har vi i Uggelheden i Norra Finnskoga med en befolkning som idag är under 10 perso-

ner. Annat var det år 1890, när invånarantalet var 108. I det stora verket Uggliboka – en bok 

om närmare 450 sidor i A 4-format - får vi reda på det mesta om utvecklingen, från nybyg-

garetableringen under 1600-talet och fram till våra dagar. Författaren Örjan Olsson är en 

bygdens son och boken har tillkommit i samarbete med Norra Finnskoga Hembygdsförening. 

Alla gårdar och torp och deras invånare får sin skildring i ord och genom omkring 600 kartor 

eller fotografier. Det är ett uppslagsverk för bygden som ger också utsocknes behållning. Vi 

kan läsa om mötena med bergsfolket och deras granna kor, vi får del av jakthistorier och be-

rättelserna om flyktingödena under andra världskriget, om skogarnas finska namnskatt och 

om de många som lämnade och fick nya liv på andra sidan Atlanten. Boken bygger på en ge-

digen genomgång av arkiven men också på läsning av äldre författares arbeten. Särskilt kan 

man uppmärksamma att den muntliga traditionen fått en hedersplats i boken. Det är ett 

välskrivet och väl redigerat bokverk. Skälen är många och goda för att juryn fastnat för Ugg-

liboka som Årets Hembygdsbok i Värmland för år 2018. 

Priset överlämnades med diplom och en check på 10 000 kronor. Norra Finnskoga hembygds-

föreningens framförde sitt varma tack. 

Styrelsen har utsett Nordmarks hembygdsförening årets Hembygdsförening för år 2018. 

Värmlands Hembygdsförbunds motivering är, att föreningen har haft en mycket omfat-

tande och omväxlande verksamhet under året som gått. Värmlands hembygdsförbund 

har anmält föreningen som sin kandidat till Årets hembygdsförening i Sverige 2018. 

Sven Hellqvists fond har beslutat att utdela 

6 000 kronor till Lisette Carlsson, Amanda Forsberg och Kristin Kårén från Gåsborns 

hembygdsförening för insatser inom hembygdsrörelsen.  

Ordföranden överlämnade utmärkelsen till styrelseledamoten Johnny Svensson att i sin 

tur lämna stipendiet till flickorna. 

Höstmötet 

10 november samlades 60 representanter från Värmlands hembygdsföreningar till höstmöte 

på Kinship Center i Karlstad. Det var glädjande många, som kom för att lyssna till årets tema 

Skogen. Vidare var planerat att de föreningar, som så önskade, kunde få hämta en eller flera 

brandsläckare, som skänkts av Hembygdsförsäkringen. 

Dagen började med att förbundets ordförande Eskil Johansson hälsade välkommen till alla deltagare. 

Han vände sig främst till dagens föreläsare Bengt Danielsson från Skogsstyrelsen, som kåserade under 

rubriken Skogen, till nytta för alla.  
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Vår föreläsare meddelade mycket spännande data om vår skog. Han nämnde att mer än halva Sverige 

är täckt av skog. För Värmlands del är cirka 75% skogstäckt. Hälften av skogen är privatägd, 40% ägs 

av företag och 10% av Staten. Skogsnäringen exporterar för kring 100 miljarder kronor årligen. Det är 

då främst papper, papp och övriga pappersprodukter.  

 

Bengt framhöll att det behövs fler kvinnor inom skogsnäringen. Den är idag alltför mansdominerad.  

 

Återväxten har under senare år ökat kraftigt. År 1925 beräknades den till 1 500 miljoner kubikmeter 

och år 2000 var siffran 3 000 miljoner kubikmeter. Förklaringen till detta är förädling och att åkermark 

blir skog. 380 miljoner skogsplantor planteras varje år. Klimatförändringarna kan påverka – det växer 

fortare men det blir sämre kvalité. 

 

Det är av stor vikt att man väljer rätt mark för varje art. Det är alltid en risk att koncentrera endast ett 

trädslag. Bioenergin har passerat oljan som energikälla. 

 

Det finns många kulturmiljöer i skogen, som är värda att bevara. Här kan Skogsstyrelsen vara behjälp-

lig med att skapa arbetsmarknadsprojekt. Detta är viktigt för hembygdsföreningarna att notera, då det 

ofta är deras medlemmar, som känner till dessa miljöer. 

 

Slutligen nämnde Bengt de så aktuella bränderna, som härjade under senaste sommaren. Procentuellt 

var detta inte ett alltför stort problem även om det var en katastrof för den enskilde ägaren. Torkan var 

ett större problem. 

 

Föreläsningen var något som engagerade åhörarna, vilket den intensiva diskussionen visade. Hem-

bygdsrörelsen har definitivt en nära koppling till skogen och skogsnäringen. 

 

Bengt Danielsson tackades av vår ordförande, som överlämnade en liten gåva och åhörarna gav en 

kraftfull applåd. 

 

Efter föreläsning rapporterade våra arbetsgruppledare för vad som hänt och vad som kommer att hända 

inom deras område. 

 

Jan-Anders Bjursbo berättade om den uppföljning av Folkskolans 175 årsjubileum som kommer att 

ske i Värmland. Under december månad kommer utställningen En Sagolik Skola att öppnas på Värm-

lands museum. Det finns möjligheter för representanter från hembygdsrörelsen att komma till för-

handsvisningen. Jan-Anders uppmanade deltagarna att noga följa vad som erbjuds i utskick, styrelse-

protokoll och artiklar i Näverluren. Det är en stor glädje att Värmland får del av den fantastiska ut-

ställningen! 

 

Jan Bondesson berättade kort om Brigadmuseet, som har mycket aktiviteter. Vidare nämnde Jan om 

den möjlighet de föreningar, som har ett soldattorp har, att få en av de gamla skyltar, som tidigare 

fanns på torpen. Brigadmuseet har ett antal av dessa. Han uppmanade till en kontakt om det är aktuellt. 

 

Kaj Röhs meddelade att frågan gällande rökstugor nu ligger hos länsstyrelsen. Det innebär att plane-

ringen för att få detta till ett Världsarv är påbörjad. Information från senaste mötet finns som bilaga i 

senaste styrelseprotokollet. 
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Slutligen rapporterade Kent Wallin om att det är Hembygdsförsäkringen, som delar ut brandsläckarna. 

Det fördelades enligt en önskelista. Landshövdingens gård liknade en marknad, när alla föreningar 

hämtade sin gåva. 

 

Höstmötet avslutades med en gemensam lunch och Eskil Johansson tackade deltagarna för ett trevligt 

höstmöte. Samtidigt meddelade Eskil att årsstämman kommer att hållas under våren med hembygdsfö-

reningen Köla Stämma som värd. 

Näverluren  

Värmlands Hembygdsförbunds medlemstidskrift Näverluren har utkommit med fyra nummer 

under året. Redaktionen har utgjorts av Peter Olausson, Gillberga, Berit Juhl, Fryksände och 

Kjell Sundström, Östra Ämtervik med Eskil Johansson som ansvarig utgivare. Kjell Sund-

ström har stått för tidningens layout medan Ramströms i Sunne har tryckt den. Upplagan av 

Näverluren är c:a 880 ex. Det har skett en positiv utveckling av tidskriften.  
  

 Kansliet 

Värmlands hembygdsförbunds kansli i Brunskog har under året fungerat mycket bra. Vi har haft hjälp 

av Brunskogs Hembygdsförenings personal, Anna Liljestrand Evaldsson, Maria Bylund, Lillemor Han-

sell och Linda Pettersson. 

 

Hemsida 

Kjell Sundström har under året varit WEB-administratör. Portalen för hemsidan är 

www.hembygdvarmland.se 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet är ett underskott på 46 564 kronor, budget för året var 

ett underskott på 15 tkr. Styrelsen föreslår att underskottet avräknas från det egna kapitalet. Resultat- 

och balansräkningen redovisas på följande sidor. 

 

--- ooo OOO ooo --- 

 

 

Maria med en välförtjänt blomma 
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