
	

	

Protokoll fört vid Värmlands Hembygdsförbunds (VHF) års-
stämma 2020-04-16 
På grund av Coronakrisen hålls mötet digitalt. Det innebar att medlemmarna har fått un-
derlaget för stämman via e-post och har haft möjlighet att komma med synpunkter. Alla 
normalt förekommande punkter på dagordningen behandlades inte. Styrelsen har sedan 
fastställt årsstämmans beslut, vilket framgår av det speciella protokollet nedan. Deltagare i 
styrelsen telefonmöte är följande: 
 
Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kaj Röhs 
Kent Wallin 
Dan Jonsson 
Peter Olausson 

Maud Mithander 
Jan Anders Bjursbo 
Jan Bohlin 
Johnny Svensson 
Annica Rafael Rådberg 
Erik Gustavson, sekreterare 

	

Ärende Åtgärd   

1. VHF styrelses 
årsberättelse samt 
bokslut. 

VHF verksamhetsberättelse är utskickat till 
medlemmarna. I verksamhetsberättelsen 
finns även den ekonomiska berättelsen. 
Bifogas som Protokollsbilaga 1.  
 
 
Stämman godkände såväl verksamhetsberät-
telsen som ekonomiska berättelsen och lade 
dem till handlingarna. 
Revisorernas berättelse lästes till delar upp, 
där bl a styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet 
för år 2019.  
Stämman godkände rapporten och lade den 
till handlingarna. 
 

Stämman 
 
 
 
 
 

2. Fråga om VHF 
styrelses ansvars-
frihet för år 2019. 

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet 
till styrelsen för verksamhetsåret 2019 
 

Stämman  

3. Val av ordförande 
för Värmlands 
hembygdsförbund 
för en tid av ett år. 

Valberedningen har föreslagit omval av 
Eskil Johansson, Ölme för perioden 2020 
fram till nästa årsstämma. 
Stämman valde i enlighet med valberedning-
ens förslag. 

Stämman  
 
 



	

4. Val av Värmlands 
Hembygds- 
förbund styrelse-
ledamöter och er-
sättare för en tid 
av två år. 

Valberedningens förslag för tiden 2020 till 
årsstämman 2022. 
Johnny B Svensson, Nordmark, Nyval 
Kaj Röhs, Östra Fågelvik, omval 
Jan Bondesson, Norsbron, omval 
Erik Gustavson, Munkfors, omval  
Märet Engström, Hammarö, omval 
 
Stämman valde i enlighet med valberedning-
ens förslag. 
 
Styrelseledamöter med 1 år kvar: 
Dan Jonsson, Rikkenberget,  
Peter Olausson, Värmlands Nysäter,  
Kent Wallin, Kil,  
Maud Mithander, Nyed,  
Axel Fornander, Nykroppa,  
 
Valberedningens förslag till ersättare för 
för tiden 2020 till årsstämman 2022. 
Lena Fries, Östra Fågelvik, omval 
Torbjörn Svensson, Alster, omval 
Jan Bohlin, Hagfors, omval 
 
Stämman valde i enlighet med valberedning-
ens förslag 
 
Ersättare med 1 år kvar: 
Majken Magnusson, Arvika 
Annica Rafael Rådberg, Kristinehamn 
Lena Andersson, Hammarö, Nyval – fyllnads-
val till 2021 
 
 
 

Valberedningen  
och stämman 

5. Val av revisorer 
och ersättare för 
ett år. 

Valberedningens förslag till revisorer för ti-
den 2020 till årsstämman 2021: 
Revisorer: 
Ulf Sörman, Filipstad, omval 
Andreas Magnusson, KPMG, omval 
Revisorssuppleanter: 
Marianne Dufva, Björneborg, omval 
Pontus Ericsson, KPMG, omval 
Stämman valde i enlighet med valberednings 
förslag. 
 

Valberedningen  
och Stämman 



	

6. Val av valbered-
ning för ett år. 

På förslag av stämman nominerades föl-
jande till valberedning för tiden 2020 till 
årsstämman 2021. 
Gunnel Lunde, sammankallande, omval 
Gunnar Törnkvist, omval 
Berit Juhl kandiderade inte och platsen förkla-
rades vakant 
Stämman valde enligt ovan. 
 

Stämman 

7. Fastställande av 
verksamhetsplan 
och budget för 
2020. 

Förslag till verksamhetsplan för 2020 har ut-
sänts till medlemmarna enligt följande: 

• Vidmakthåller kontaktnätet mot politiska 
institutioner och myndigheter. 

• Arbeta med Finnskogsprojektet  
• Fortsatt samarbete med Svenska kyrkan 

om kyrkogårdar och kulturgravar 
• Samverka med Brigadmuseet och andra 

militärhistoriska verksamheter för att ut-
veckla Värmlands militärhistoria och 
gärna tillsammans med Norge. 

• Delta i Sveriges Hembygdsförbunds riks-
stämma samt konferenser 

• Utveckla samarbetet med det Värm-
ländska Idrottshistoriska Sällskapet 

• Lyssna och låt föreningarna komma med 
förslag och synpunkter, fungera som 
bollplank. 

• Fullfölja satsningen på Skolan och hem-
bygdsrörelsen. 

• 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 Värm-
land (Landsbygdsprogrammet) 

• Utse Årets hembygdsbok och Årets hem-
bygdsförening 

• Bevaka utvecklingen av Vattendirektivet 
• Verka för integration 

Stämman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Förslag till budget för år 2020 är utsänd.  
Protokollsbilaga 2 
Årsstämman beslutade att fastställa verksam-
hetsplanen och budgeten i enlighet med försla-
gen. 

 
 
 
 
 

8. Årets hembygds-
bok 

Peter Olausson meddelade att boken Älskade 
Björneborg har av juryn utsetts till Årets hem-
bygdsbok 2020. Den är utgiven av Björne-
borgs hembygdsförening. 

Peter Olausson 

9. Jubileumsboken 
2021 

Styrelsen utsåg Peter Olausson och Kjell 
Sundström att ingå i kommittén för nästa års 
jubileumsbok. Ytterligare minst en person 
kommer att väljas vid nästa styrelsemöte. 

Styrelsen 

10. Vhbf:s arkiv Föreningsarkivet kommer att hjälpa kansliet 
med att sortera i förbundets arkiv. 

 

11. Corona Ordföranden har fått en förfrågan från kultur-
chef Ulf Nordström på Region Värmland hur 
Värmlands hembygdsföreningar klarar ekono-
min under Coronakrisen. Styrelsen valde kas-
sören Kent Wallin att ta kontakt med Reg-
ionen och eventuellt utarbeta en enkät i ären-
det, som skickas ut till medlemmarna. 

Styrelsen 
Kent Wallin 

12. Nästa möte Styrelsen beslöt att nästa möte – telefonmöte – 
skall äga rum 16 juni kl 15.00. Vid behov kan 
ordföranden kalla till ett extra telefonmöte den 
18 maj kl 15.00. 

Styrelsen 

13. Mötets avslu-
tande. 
 

Ordföranden, Eskil Johansson framförde ett 
tack till Jan Anders Bjursbo för hans insatser 
främst inom skolans område och hans tid som 
styrelseledamot. Ordföranden meddelade att 
han kommer att uppmärksammas längre fram. 
 
Då intet vidare förelåg avslutade ordföranden 
den något annorlunda årsstämman 2020. 

Ordföranden avslu-
tade årsstämman 
2020. 

Karlstad dag som ovan 
 
Erik Gustavson Eskil Johansson Kaj Röhs 
Sekreterare  Ordförande  Vice ordförande 
Justeras: 
 
Bilagor:  1. Verksamhets, ekonomisk och revisorernas berättelse  
 2. Budget för år 2020 



	

 
 
 
 

 
 

 
    
     
 
     
     
     
     
     

 

   

 
     
     
     
     
     
     
     


