
	
Protokoll från styrelsemöte.  
Datum:  1 april 2019 kl.1700 – 18.30.  
Plats:  Residenstorget 1 Karlstad 
Närvarande:       
Eskil Johansson, ordförande 
Kent Wallin 
Kaj Röhs 
Maud Mithander 
Johnny Svensson 
Jan Anders Bjursbo 

Torbjörn Svensson 
Erik Gustavson, sekreterare 
Jan Bondesson 
Annika Rafael Rådström 
Peter Olausson 
 

Punkter: Åtgärder/rapporter: Ansvarig: 

1. Öppnande Ordföranden Eskil Johansson hälsade välkommen till styrel-
semötet och förklarade detta för öppnat och mötet beslutade 
att Kaj Röhs jämte ordföranden justerar dagens protokoll.  
 

Ordföran-
den och 
Kaj Röhs 
 

2. Föregående 
mötes proto-
koll 

Protokoll från styrelsens möte 2019-02-11 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Styrelsen 

3. Skrivelser  Skrivelse gällande kandidat i Ärlingssons och Sahlströms 
stiftelse.  
Styrelsen beslutade att ordföranden blir förbundets represen-
tant. 

Styrelsen 
 

4. Rapporter Styrelsen diskuterade det problem Lekvattnets 
hembygdsförening fått genom att de fått en faktura från 
Värmlands Museum gällande råd vid fönsterrenovering. 
Ordföranden kontaktar föreningen och föreslår en eventuell 
förlikning. Ärendet föranleder styrelsen att försöka få till stånd 
ett möte med ledningen för Värmlands museum gällande 
framtida samarbete. 

Ordföran-
den 
 
 
 
 
 

5. Årsmötet Styrelsen föreslår att följande tillägg sker i stadgarna: 

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den 
skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. 
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt 
synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respek-
terar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygds-
arbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset 
för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. 
Här möts alla generationer.	
	
Släktvimpel delas ut till ägarna av Nolgården i Söre. 
Hembygdsgillet i Karlstad erhåller Sven Hellqvists stipen-
dium  med 5000 kronor. 
 
Jan Bäckström tilldelas Värmlands hembygdsförbunds för-
tjänstmedalj. 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassören 
Sekrete-
raren 
 
 
 



 
Styrelsen föreslår att Värmland står som värd för en Värm-
landsdag på Skansen 2020. 

 

6. Årets hem-
bygdsbok 

Karlskoga hembygdförening tilldelas utmärkelsen Årets 
hembygdsbok för sin årsbok. Motiveringen presenteras vid 
årsstämman. De representerar Värmland hos Sveriges 
hembygdsförbund i ärendet. 

Sekrete-
raren 
 

7. Årets hem-
bygdsför-
ening 

Styrelsen beslutar att Gillberga hembygdsförening blir Årets 
hembygdsförening i Värmland. De representerar Värmland hos 
Sveriges hembygdsförbund i ärendet. 
 

Sekrete-
raren 

8. Skrivelse från 
Torsby och 
Lekvattnets 
hembygds-
föreningar 

En skrivelse från Torsby och Lekvattnets hembygdsförening-
ar har inkommit med förslag om att handlingarna vid ansö-
kan om stöd till föreningarna borde förenklas. Det krävs 
mycken kraft att göra dessa ansökningar. 
 
Styrelsen föreslår att ordföranden tar upp frågan vid ordfö-
randekonferensen. 

Sekrete-
raren 
 
 
 
Ordföran-
den 

9. Övriga frågor Styrelsen beslutar att ordföranden och Jan Bondesson repre-
senterar Värmlands hembygdsförbund vid Sveriges hem-
bygdsförbunds årsstämma. 
 
Johnny meddelar att Nordmarks hembygdsförening har fått 
ett erbjudande från en organisation, som erbjuder ett lesbiskt 
tema, vilket skapar diskussion i förening 
 
Vår kassör Kent Wallin undersöker om det går att få en nat-
ionell överenskommelse gällande kostnaden för Swish. 
 
Två föreningar firar i år 90-årsjubileum, Nyed och Tellerud 
 
Kassören frågade om det fanns synpunkter gällande ansökan 
om stöd från Region Värmland. Styrelsens medlemmar upp-
manades att tänka över frågan. 
 
Kaj Röhs rapporterade gällande Finnskogen. Vidare om en 
unik samling glasflaskor. 
 
Peter Olausson rapporterade om några bokverk – Det medel-
tida Värmland och Arkeologen, en populärversion från Karl-
stads universitet. 

Styrelsen 
 
 
 
Johnny 
Svensson 
 
 
Kent Wallin 
 
 
Ordföran-
den 
 
Kent Wallin 
 
 
Kaj Röhs 
 
 
Peter 
Olausson 

10. 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 Kaj Röhs 
Sekreterare   Ordförande Vice ordförande 
 


