
	
Protokoll från styrelsemöte.  
Datum:  9 december 2019 kl.17.00 – 18.30.  
Plats:  Kinship Center 
      

Närvarande: 

 

 
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 
mötets proto-
koll 

Protokoll från styrelsens möte 2019-10-21 godkändes och la-
des till handlingarna.  
. 

Styrelsen 

3. Skrivelser  Ordföranden har lämnat in en skrivelse till Karlstad kommun 
gällande Kinship Center. Protokollsbilaga 1 
SHF har skickat uppmaning att sända in statistikuppgifter för 
år 2019. Arbetsutskottet uppmanar föreningarna att verkligen 
sända in efterfrågade uppgifter då det påverkar myndigheter-
nas syn på hembygdsrörelsen. Sekreteraren har skickat en 
påminnelse till medlemmarna. 
 

Styrelsen 
 
 

4. Rapporter Peter Olausson rapporterade att möjligheterna att ha en 
hembygdsdag på Skansen i Stockholm inte är aktuellt för 
närvarande. 
Värmlands museum kommer att ha ett program gällande det 
medeltida Värmland under våren. 
Ordföranden har skickat en inbjudan till nye landshövdingen 
George Andrén att delta i 2020 års stämma. 

Peter  
Olausson 
 
 
 
Ordföran-
den 
 
 

5. Höstmötet Höstmötet som hölls vid Kinship Center hade denna gång Styrelsen 

Eskil Johansson, ordförande 
Kaj Röhs 
Kent Wallin 
Peter Olausson 
Axel Fornander 
Dan Jonsson 
Maud Mithander 
Johnny Svensson 
Jan Bohlin 
Jan Anders Bjursbo 
Jan Bondesson 
Torbjörn Svensson 
Erik Gustavson, sekreterare 



lockat många medlemmar. Nära 70 personer deltog. Temat var 
information om olika stiftelser där hembygdsföreningarna kan 
söka bidrag. Föreläsare var Lovisa Smedberg – 
Kulturmiljöfonden och Maria Sundqvist – Projektstöd. 
Föreläsarnas bilder skickas ut till medlemmarna för att där 
kunna se det viktigaste i informationen. 
Styrelsen upplevde mötet som mycket lyckat. 
 

 

6. Statistik Se § 3 ovan.  
7. Årsmötet Jan Bohlin meddelade att Gustaf Adolfs hembygdsförening 

är i full gång att förbereda programmet för årsmötet den 18 
april. 
Styrelsen ser med glädje fram emot mötet i Gustaf Adolf. 

Jan Bohlin 
Styrelsen 

8. Kinship  
Center 

Sekreteraren meddelade vid arbetsutskottets möte att Karl-
stads kommun och Region Värmland avslår sitt bidrag till 
Kinship Center för år 2020. Då Värmlands hembygdsförbund 
var en av grundarna till det som till en början hade namnet 
Emigrantregistret finns det anledning att lämna ett yttrande i 
ärendet. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att ordföranden i förbundets 
namn avlämnar en skrivelse till Region Värmland och Karl-
stads kommun. Se bilaga 1. 
 
Styrelsen godkände åtgärderna. 

Styrelsen 

9. Nästa möte Nästa arbetsutskott äger rum 27 januari kl 16.30 på Kinship 
Center. Styrelsemötet äger rum den 10 februari kl 17.00 på 
Kinship Center. 

Styrelsen 

10. Mötets avslu-
tande 

Då intet vidare förelåg tackade ordföranden styrelsens leda-
möter och förklarade mötet för avslutat. Ordföranden öns-
kade också styrelsens medlemmar En God Jul och Ett Gott 
Nytt År. Styrelsen önskade ordföranden detsamma. 
 
Styrelsen gick sedan att avnjuta ett julbord. 
 

Ordföran-
den och sty-
relsen 

 
Vid protokollet  Justeras: 
 
Erik Gustavson  Eskil Johansson Kaj Röhs 
Sekreterare   Ordförande Vice ordförande
  
 
 
Bilaga: Skrivelse gällande Kinship Center 
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	 			 		 		 Kommunstyrelsen		

	 			 		 		 Karlstads	kommun		

	 			 		 		 651	84	Karlstad		

			
Angående Kinship Center  

Värmlands	hembygdsförbund	med	nära	100	hembygdsföreningar	över	hela	Värmland	
har	kring	16	000	medlemmar.	Förbundet	var	en	av	grundarna	av	Kinship	Center	år	1960,	
som	i	begynnelsen	hade	namnet	Emigrantregistret.	Kinship	Center	har	alltsedan	starten	
haft	en	folklig	förankring.	Emigrationen	till	Amerika	var	något	som	på	1960-talet	engage-
rade	hembygdsrörelsen	-	idag	gäller	hela	begreppet	migration.		

Det	har	kommit	till	vår	kännedom	att	Karlstads	kommun	inte	beviljat	något	bidrag	till	
Kinship	Centers	verksamhet	för	år	2020	vid	mötet	i	november.	Ett	beslut	som	Hembygds-
förbundet	finner	obegripligt	med	tanke	på	Centrets	viktiga	roll	i	ett	högst	aktuellt	ämne.	
Inför	nästa	behandling	av	ärendet	vill	Hembygdsförbundet	framför	följande:		

	Värmlands	hembygdsförbund	uppmuntrade	på	1970-talet	de	värmländska	riksdagsleda-
möterna,	som	gick	samman	i	en	gemensam	motion	till	Riksdagen	om	att	Centret	skulle	få	
ett	statsbidrag.	Detta	beviljades	och	ett	årligt	statligt	bidrag	tillfallit	verksamheten	sedan	
dess.			

	Hembygdsföreningarna	är	ofta	behjälpliga	när	Centret	genom	sina	arkiv	och	databaser	
spårat	upp	var	svenskamerikaner	har	sina	rötter.	Hjälpen	består	av	att	i	bygderna	visa	
besökande	svenskamerikaner,	var	de	som	lämnade	Sverige	en	gång	hade	sin	boplats.	
Ingen	klara	detta	bättre	än	just	hembygdsföreningarnas	medlemmar,	som	kan	sin	hem-
bygd.	Detta	blir	faktiskt	ett	stycke	turistverksamhet.		

Värmlands	hembygdsförbund	går	inte	in	på	det	stora	värdet	som	följer	med	Kinship	Cen-
ters	verksamhet,	men	vill	framhålla	att	Centret	har	en	stödjande	funktion	för	hela	hem-
bygdsrörelsen	i	landet.	En	rörelse	med	nära	500	000	medlemmar.	Karlstad	och	Värmland	
får	inte	släppa	denna	institution.		

Det	är	Värmlands	hembygdsförbunds	förhoppning	att	Kommunstyrelsen	i	Karlstad	tar	
lärdom	av	riksdagsmännen	på	1970-talet	och	i	ett	gemensamt	beslut	beviljar	ansökan.		

		

För	Värmlands	hembygdsförbund		

		

	 		

Bilaga	1	


