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Protokoll från digitalt möte med Värmlands Hembygdsförbunds styrelse  

Datum: 16 februari 2021 

Tid: 17.00 – 18.30 

 

Närvarande: 

Eskil Johansson, ordförande 

Kaj Röhs 

Kent Wallin 

Johnny Svensson 

Axel Fornander 

Gunnel Lunde, valberedningen 

Jan Bohlin 

Peter Olausson 

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 Kent Wallin att jämte ordföranden ju-

stera dagens protokoll. 

Ordföran-

den 

Kent Wal-

lin 

 

§ 3.  Föregående mötes    

    protokoll. 

Protokollet från arbetsutskottets möte den 24 no-

vember, 14 december 2020 och 11 januari 2021 

godkändes och lades till handlingarna. 

Styrelsen  

 

§ 4.  Skrivelser och rapporter Jan Nordwall, SHFB, har meddelat att hembygds-

föreningarna har möjlighet att söka stödmedel 

p.g.a. pandemin hos Kulturrådet. Ordföranden har 

sett till att föreningarna fått kännedom om detta. 

 

Kaj Röhs rapporterade att Finnskogsprojektet nu 

kommer att utarbeta en förvaltningsplan. 

 

Jan Bondesson rapporterade att Brigadmuseet har 

haft en mycket bra verksamhet med god ekonomi 

trots pandemin. 

 

Peter Olausson meddelade att Näverluren nu är 

klar för tryckning och endast väntar på datum för 

årsstämman. Årsmötet äger rum 28 april och blir 

digitalt. 

 

Styrelsen godkände rapporterna 

Ordföran-

den 

 

 

 

Kaj Röhs 

 

 

Jan 

Bondesson 

 

 

Peter  

Olausson 

 

 

 

Styrelsen 

 

§ 5. Regionala stödmedel Arbetsutskottet, som fått uppdrag att handlägga 

frågan om stöd till hembygdsföreningarna från 

Region Värmland med anledning av pandemin. 

Au har nu tagit ställning i frågan och har delat ut 

Styrelsen 
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2 500 000 kronor till föreningarna, vilket efter 

Kulturrådets bidrag i stort täcker förlusterna. 

Kassören har fått ett telefonsamtal från Ulf Nord-

ström, Region Värmland, om att Kultur- och bild-

ningsnämnden beslutat att Värmlands Hembygds-

förbund till hembygdsföreningarna får ytterligare 

500 000 kr. Detta bidrag ska användas till kostna-

der för omställning av verksamhet under 2021 på 

grund av Coronapandemin. 

 

Kassören Kent Wallin har fått arbetsutskottets 

uppdrag att skicka en skrivelse i ärendet till hem-

bygdsföreningarna och ansökningarna skall vara 

inlämnade senast sista mars. En inbjudan att an-

söka skall även med i Näverluren. 

 

Styrelsen godkände handläggningen 

 

 

 

 

Kent  

Wallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

§ 6. Årsstämman 2021 Förslag till styrelsens verksamhetsberättelse har 

skickats av sekreteraren. Här finns även den eko-

nomiska berättelsen. 

 

Styrelsen godkände rapporten som lämnas till re-

visorerna. 

 

Gunnel Lunde, sammankallande i valberedningen 

förhörde sig om de till årsmötet valbara styrelsele-

damöterna och deras ersättare. Hon kommer efter 

vissa telefonsamtal ha kontakt med Gunnar Törn-

kvist, som är ledamot i valberedningen, och däref-

ter lämna förslag till årsmötet. 

Styrelsen 

§ 7. Årets hembygdsbok Förslag skall inlämnas senast den 1 mars. Vid frå-

gor kontaktas Peter Olausson. 

 

Sekreteraren gör ett utskick till föreningarna i frå-

gan. 

Peter  

Olausson 

 

Sekrete-

raren 

§ 8. Årets hembygdsförening Ansökan skall göras senast 1 mars. 

 

Sekreteraren gör ett utskick till föreningarna i frå-

gan 

 

Styrelsen 

 

Sekrete-

raren 

§ 9. Ev motioner till Riksstäm-

man 

Styrelsen hade i dagsläget inga förslag till  

motioner. 

Styrelsen 

§ 10. Uppdrag Styrelsen beslöt att utse Dan Jonsson / 450723-

6455/ till ersättare för Peter Olausson i  

Storjohanns Minnesfond. 

Styrelsen 

§ 10. Jubileet Peter Olausson meddelade att det var skralt med 

bidrag till den planerade jubileumsboken. Kanske 

Peter 

Olausson 
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det blir styrelseledamöternas uppgift att ge en 

hjälpande hand till vissa föreningar.  

 

Målet är att varje förening skall ge ett bidrag om 

en händelse eller ett föremål och bifoga en bild. 

 

Styrelsens medlemmar ställer gärna upp med att 

stöta på föreningarna. 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

§ 11. Nästa möten Nästa styrelsemöte äger rum den 9 mars kl 18.15. 

Observera tiden! Det blir ett digitalt möte och kal-

lelse kommer. 

Styrelsen 

 

 

 

§ 12. Budget för 2021 

 

Kassören kommer att presentera ett förslag till 

budget för 2021 inför nästa styrelsemöte 

Kassören 

§ 13. Kanslitelefon Styrelsen beslöt att skaffa en mobillösning till te-

lefon vid kansliet i Brunnskog. Kassören handläg-

ger frågan. 

Kassören 

§ 14. 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,  Kent Wallin 

Sekreterare   Ordförande            Kassör 

 

 

 


