
	
Protokoll från styrelsemöte.  
Datum:  26 augusti 2019 kl.17.00 – 18.30.  
Plats:  Kinship Center 
      
Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kaj Röhs 
Kent Wallin 
Peter Olausson 
Axel Fornander 
Dan Jonsson 
Johnny Svensson 
Jan Bohlin 
Jan Anders Bjursbo 
Jan Bondesson 
Erik Gustavson, sekreterare 
 

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 
Kaj Röhs 
 

2. Föregående 
mötes proto-
koll 

Protokoll från styrelsens möte 2019-06-11 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Styrelsen 

3. Skrivelser  Jan Bohlin meddelade att en skrivelse kommer inom kort 
från Gustavsfors hembygdsförening, som inbjuder att ha 
2020 års stämma hos dem. Om det godkänns äger mötet rum 
i Bygdegården. 
 

Styrelsen 
 

4. Rapporter SHF:s styrelseordförande besöker styrelsemötet den 21 oktober. 
Nyed har firat sitt 90-årsjubileum 9 juli. 
Köla har firat sitt 80-årsjubileum 20 juli. 
Tellerud kommer att fira sitt 90-årsjubileum 14 september. 
Värmlands hembygdsförbund uppvaktat i samtliga fall! 
 
Jan Bondesson meddelade att Trossnäsmuseet i Nor invigs den 
8 september. Peter Olausson deltar från styrelsen. Bilaga 1. 

Styrelsen 
 

5. Utmärkelser Sekreteraren tog i arbetsutskottet upp frågan om kostnader 
för utmärkelser, som efter förfrågan från olika hembygdsför-
eningar, utdelas av Värmlands hembygdsförbund. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att de kostnader, som upp-
kommer efter att förbundet godkänt en utmärkelse, bekostas 
av förbundet. 
 
Styrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Styrelsen 
 



6. Höstmötet Styrelsen har tidigare föreslagit att höstmötet skall hållas i Nor 
med hembygdsföreningen som värd. Sekreteraren kontrollerar 
att detta är möjligt. 
 
Temat blir olika stiftelser där hembygdsföreningarna kan söka 
bidrag. Föreläsare blir: 
Lovisa Smedberg – Kulturmiljöfonden 
Maria Sundqvist – Projektstöd 
 
Kallelse bl a via Näverluren. 
 
Vid arbetsgruppernas redovisning bör frågan om arkivering 
även tas upp på höstmötet. Peter Olausson fick i uppdrag att 
bevaka detta. 
 
Vid mötet meddelade Jan Bondesson att det kan vara ett 
problem med lokalen. Uppstår problem överlämnas frågan till 
ordförande och sekreteraren att besluta om plats. 

Styrelsen 
 

7. Värmlands-
dag på Skan-
sen 

Värmlands hembygdsförbund har erbjudits att stå som värd för 
en Värmlandsdag på Skansen i Stockholm 2020. Styrelsen har 
tackat ja till uppdraget.  
 
Sekreteraren föreslås vara samordnare i ärendet och kontaktar 
hembygdsföreningarna. 
   
Efter arbetsutskottets senaste möte har Jan Nordvall meddelat 
att vi bör avvakta med arbetet. 
 
Styrelsen beslutade att vi avvaktar. 

Styrelsen 

8. Nästa möte Nästa arbetsutskottsmöte äger rum den 21 oktober och då 
kommer Sveriges hembygdsförbunds ordförande Maria 
Norrfalk på besök. Mötet startar kl 16.00 och efter detta äter 
styrelsen en bit mat tillsammans med Maria. Sekreteraren 
skicka en formell inbjudan till Maria Norrfalk.  

Sekrete-
raren 
 

9. Övriga frågor Sekreteraren meddelade att Kinship Center söker ett EU-
projekt, som innebär att man skall utbilda integrationsambas-
sadörer. Här önskar han att Värmlands hembygdsförbund blir 
en samarbetspartner. Det innebär inga ekonomiska förpliktel-
ser! Bland annat blir uppgiften i projektet att informera till de 
nya svenskarna om hembygdsrörelsen. 
 
Styrelsen beslutade att bli samarbetspartner. 
 
Johnny Svensson meddelade att ärendet om Kvarndammen 
nu är uppe i Mark- och miljödomstolen och dom bör komma 
inom 2 månader. 

Sekrete-
raren 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

10. Mötets avslu-
tande 

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

Ordföran-
den och 
styrelsen 

 



Vid protokollet  Justeras: 
 
Erik Gustavson  Eskil Johansson Kaj Röhs 
Sekreterare   Ordförande  
 
 
Bilaga: Inbjudan till Trossnäsdagen. 
 

 
 
 


