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Protokoll från möte i Värmlands Hembygdsförbunds styrelse på Brigadmuseet i  

Karlstad. 

Datum: 7 oktober 2020 
Tid: 14.00 – 15.30 
Plats: Brigadmuseet 

Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kaj Röhs 
Kent Wallin 

Dan Jonsson 
Torbjörn Svensson 
Jan Bondesson 
Erik Gustavson, sekreterare 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Eskil Johansson öppnade mötet. Eskil 
Johansson 

§ 2. Val av justeringsman. 
 

Mötet valde Kaj Röhs att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll. 

Ordföran-
den 
Kaj Röhs 
 

§ 3.  Föregående mötes    
    protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet den 16 juni och ar-
betsutskottets möte den 23 september godkändes 
och lades till handlingarna. 

Styrelsen  
 

§ 4.  Rapporter Peter Olausson har deltagit i SHF:s styrelsemöte 
och lämnar en skriftlig rapport från detta:  
Vi hade en lång diskussion om Coronan och ef-
fekterna på hembygdsrörelsen i förra veckan med 
SHF:s styrelse. Bilden som ges är disparat och det 
alla är ense om är hur som helst risken att folk i 
föreningarna tappar sugen när de haft nedstängt 
länge. Flera av oss betonade vikten av att SHF gör 
något för att rörelsen skall se att något händer 
centralt i försöken att få förståelse för att så 
mycket av ideellt arbete riskerar att gå till spillo. 
Chansen att verkligen få ett rejält ekonomiskt till-
skott till hembygdsrörelsen via regeringen är liten, 
men vi har ju hur som helst chansen att visa vär-
det av det som görs - det kan påverka våra möjlig-
heter att få stöd regionalt och kanske kommunalt, 
när staten kommer med mer pengar dit. Någon 
form av skrivelse eller debattartikel eller kanske 
båda vore bra - det var kontentan av diskussionen. 
Men att också invänta vad träffarna med ordföran-
dena under den här veckan ger, så det som sker 
planeras med bästa underlag. 
 
Styrelsen godkände rapporten 

Peter 
Olausson 
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Ordföranden rapporterade att Coronsproblemet 
också behandlats vid ordförandekonferensen. Lä-
get ute i landet ser olika ut – stora och små pro-
blem. Ingen nationell uppvaktning är planerad. 
Centralt har Jan Nordvall bra kontakter och de vill 
i dagsläget avvakta. 
 
Styrelsen godkände rapporten.   
 
Kassören meddelade att han haft kontakt med kul-
turchefen på Region Värmland Ulf Nordström, 
som meddelade att vissa medel kommer att kunna 
sökas av hembygdsföreningarna. Det blir då troli-
gen VHF, som handlägger ansökningarna. 
 
Styrelsen godkände rapporten. 
 

 
 
 
 
Ordföran-
den 
 
 
 
 
 
 
 
Kent   
Wallin 
 

§ 5. Nationell uppvaktning Värmlands hembygdsförbund har centrat drivit 
frågan om ett statligt riktat ekonomiskt stöd till 
hembygdsrörelsen med anledning av Corona-pan-
domin. 
 
Styrelsen har även tagit upp frågan om att infor-
mera Värmlandsbänken i riksdagen. Även möjlig-
heten att invitera Värmlands medlem i riksdagens 
kulturutskott Lars Mejern Larsson till Höstmötet. 
 
Då mycket händer inom det aktuella ärendet be-
slöt styrelsen att Arbetsutskottet får i uppdrag att 
handlägga ärendet då viss tidsbrist kan uppstå. 
 
Blir det aktuell med skrivelse från Värmlands 
hembygdsförbund uppdras åt ordföranden, sekre-
teraren och Peter Olausson att utforma denna. 
 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
 

§ 6. Höstmötet Arbetsutskottet har beslutat att höstmötet skall ge-
nomföras den 14 november 2020 i Nors kyrka. 
Där finns gott om plats och även goda konferens-
möjligheter. Sekreteraren fick i uppgift att ge 
Kjell Sundström underlag för en blänkare på hem-
sidan och att utforma en kallelse/inbjudan till 
hembygdsföreningarna. Protokollsbilaga 1. 
 
Jan Bondesson framhöll att i inbjudan skall 
framgå att lunchen måste ätas omgångsvis och 
detta kombineras med besök på utställningen om 
Trossnäs läger och Rayonmuseet. 

Styrelsen 
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Det troliga är att deltagarantalet måste begränsas 
till 50 personer, vilket innebär att anmälningstiden 
gäller vid eventuell gallring. 
 
De föreningar som haft jubileum under året kom-
mer att uppmärksammas under höstmötet. 
 
Styrelsen godkände ovanstående. 
 

§ 7. Jubileet Styrelsen har tidigare beslutat att utge en jubile-
umsbok 2021 i samband med VHF:s 100-årsjubi-
leum. Arbetsutskottet tog upp en diskussion om 
någon speciell jubileumsdag borde anordnas. En 
idé väcktes att kanske genomföras en sådan till-
sammans med Ransäters hembygdsförening, vil-
ken också firar sitt 100-årsjubileum 2021. Sekre-
terare fick i uppdrag att tillfråga Ransäter om in-
tresse finns för ett sådant samarbete. 
 
Sekreteraren rapporterade att ordföranden i Ran-
säters hembygdsförening Ann-Sofi Pettersson var 
mycket intresserad av ett samarbete och återkom-
mer i ärendet. 
 
Styrelsen godkände rapporten. 

Sekrete-
raren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

§ 8. Nästa styrelsemöte Styrelsen beslöt att arbetsutskottet skall mötas på 
Brigadmuseet den 24 november kl 10.00 och sty-
relsemötet skall hållas den 8 december kl 15.00 på 
samma plats. Efter detta styrelsemöte bjuds på 
Jultallrik och respektive inbjuds som gäster 
(16.30). Jan Bondesson fick i uppdrag att boka på 
Brigadmuseet. (Datum för styrelsemötet är änd-
rat efter styrelsemötet!) 

Styrelsen 
 
 
Jan 
Bondesson 

§ 9. Mötets avslutande Då intet vidare förelåg tackade ordföranden mö-
tets deltagare och förklarade dagens möte avslu-
tat. 

Ordföran-
den 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

Erik Gustavson  Eskil Johansson,  Kaj Röhs 

Sekreterare   Ordförande            Vice ordförande 
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