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Protokoll från telefonmöte i Värmlands Hembygdsförbunds styrelse. 

Datum: 16 juni 2020 

Tid: 16.00 – 17.30 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kaj Röhs 
Kent Wallin 
Dan Jonsson 
Peter Olausson 
Maud Mithander 
Jan Bondesson 
Jan Bohlin 
Axel Fornander 

Torbjörn Svensson 
Lena Andersson 
Erik Gustavson, sekreterare 

§ 1.  Konstituerande mötet  
    öppnas. 

 

Ordförande Eskil Johansson öppnade mötet. 
Lena Andersson välkomnades till sitt första möte 
med styrelsen i VHF. 

Eskil 
Johansson 

§ 2. Val av justeringsman. 
 

Mötet valde Kent Wallin att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Ordföranden 
Kent Wallin  
 

§ 3.  Föregående mötes    
    protokoll. 

Protokoll från årsmötets och styrelsens möte 
200416 godkändes och lades till handlingarna 

Styrelsen.  
 

§ 4.  Rapporter Kassören rapporterade om det ekonomiska läget 
gällande förbundet. Intäkterna är enligt budget 
medan utgifterna blir i det gällande Coronaläget 
betydligt mindre.  
 
Rapporten godkändes och lades till handlingar-
na. 
 
Kaj Röhs rapporterade att Finnskogprojektet nu 
har gjort slut på beviljade medel. Projektledning-
en har slutat och länsstyrelsen har frågan om 
framtiden. 
 
Styrelsen godkände rapporten. 
 
Kassören meddelade resultatet av den enkät 
förbundet skickat till hembygdsföreningarna med 
anledning av det ekonomiska läget orsakat av 
Coronapandomin. De större föreningarna lider 
mest. Man räknar med c:a 70% mindre intäkter. 
Risken är också att medlemsantalet i förening-
arna minskar genom att det inte genomförs någ-
ra aktiviteter.  
Ordföranden framförde ett tack till kassören för 
arbetet med enkäten. 
 
Peter Olausson meddelade att det inte finns 

Styrelsen.  
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några planerade uppvaktningar till regeringen 
gällande riktade bidrag till hembygdsrörelsen. 
Sekreteraren föreslog att ordföranden och Peter 
Olausson uppvaktar Sveriges hembygdsför-
bunds ordföranden i ärendet och föreslår en 
uppvaktning till regeringen i frågan. Syftet skall 
vara att ett riktat stöd går till hembygdsrörelsen. 
 
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 5. Sveriges hembygdsför-
bunds årsstämma 

SHF:s årsstämma hölls digitalt. Det innebar att 
endast de formella ärendena föredrogs. Dock 
beslutades att kommande årsstämmor hålls i 
Halmstad och därefter i Nyköping. 

Styrelsen 
 

§ 6. Sommaren 2020 På grund av Coronakrisen kommer det knappast 
att genomföras några festligheter på hembygds-
gårdarna i sommar. Jubileumsuppvaktningarna 
som planerat skjuts på framtiden. 

Styrelsen 
 

§ 7. Boksamling Kinship Center har en tämligen stor boksamling 
av böcker som är till försäljning. Centret är berett 
att skänka dessa till hembygdsföreningarna i 
Värmland. Vidare har Centret haft ett antal 
böcker tillhörande VHF. Sekreteraren föreslår att 
även dessa skänks till föreningarna. Det akuta 
problemet är nu att Centret måste lämna sina 
lokaler och kansliet har inte utrymme att förvara 
böckerna (ett 20-tal flyttlådor). 
 
Sekreteraren föreslår att vid nästa föreningsmö-
te, kanske höstmötet, föreningarna får plocka till 
sig böcker för att dela ut till sina medlemmar 
eller försälja dem. 
 
Axel Fornader erbjöd sig att ta vara på böckerna 
och förvara dem i Nykroppa. Styrelsen mottog 
tacksamt erbjudandet. Vidare beslöts att nästa 
medlemsmöte skall hållas där böckerna finns. I 
övrigt beslutade styrelsen i enlighet med sekre-
terarens förslag. 

Styrelsen 

§ 8. Höstmötet Om höstmötet kan hållas beslutade styrelsen att 
det skall hållas i Nykroppa alternativt Kroppa 
eller Filipstad den 14 november med start kl 
09.00. 

Styrelsen 

§ 9. Nästa styrelsemöte Styrelsen beslöt att detta skall hålla på Brigad-
museet tisdagen den 15 september. (OBS! änd-
rat till telefonmöte kl 15.00 samma datum. 
Sekreterarens anmärkning) 

Styrelsen 

§ 10. Övriga frågor Peter Olausson meddelade att en kommitté gäl-
lande den kommande jubileumsboken nu är bil-
dad. Den består av Peter Olausson, Kjell Sund-
ström och Jan Kruse. 
 
Ett samarbete med olika partner gällande en 
skrift -Wemlandica har startat. Det är i dagslä-

Peter Ola-
usson 
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gen ingen kostnad och VHF är medlem. 
 
Kyrkogårds frågan är fortfarande levande och på 
SHF:s hemsida finns viss information. 
 
Styrelsen godkände rapporterna. 

§ 11. Mötets avslutande Då intet vidare förelåg avslutade ordföranden 
dagens möte och önskade alla en Glad Mid-
sommar. 

Ordföranden 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

Erik Gustavson  Eskil Johansson,  Kent Wallin 

Sekreterare   Ordförande            Kassör 


