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Protokoll från möte med Värmlands Hembygdsförbunds styrelse vid Nors hembygds-
gård 

Datum: 15 juni 2021 
Tid: 18.00 – 19.00 
 

Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kent Wallin 
Jan Bohlin 
Peter Olausson 

Dan Jonsson 
Jan Bondesson 
Axel Fornander 
Erik Gustavson, sekreterare (per telefon) 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Eskil Johansson öppnade mötet. Eskil 
Johansson 

§ 2. Val av justeringsman. 
 

Mötet valde Dan Jonsson att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Ordföran-
den 
Dan Jons-
son 
 

§ 3.  Föregående mötes    
    protokoll. 

Protokollet från styrelsens konstituerande möte 
den 13 april, 2021 godkändes och lades till hand-
lingarna. Även protokollet från årsmötet godkän-
des. 

Styrelsen  
 

§ 4.  Skrivelser och rapporter Ordföranden framförde hälsningar från Karl-Axel 
Branzell och Karin Öman 
 
Ordföranden meddelade att det är stor oro hos 
SHF på grund av att många förbund har fått kraf-
tigt minskat antal medlemmar. Styrelsen beslöt att 
vårt förbund skall göra en enkät hos medlem-
marna för att se läget i Värmland. Sekreteraren 
fick i uppdrag att sända ut enkäten. 
 
Peter Olausson meddelade att Värmlands kultur 
skall göra ett temanummer gällande hembygds-
gårdar och bygdegårdar. 
 
Kassören meddelade att de senaste stödmedlen 
från Region nu är utdelade till följande före-
ningar: 
Brunskogs hbf, Filipstads Bergslags hbf, Fry-
keruds hbf, Grums hbf, Gunnarskogs hbf, Hbf 
Köla Stämma, Karlanda hbf, Kroppa hbf, Nord-
marks hbf, Norra Råda hbf, Nors hbf, Ransäters 
hbf, Väse hbf och Älgå hbf. 
 

Ord-
föranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter 
Olausson 
 
 
Kassören 
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Inget speciellt att rapportera gällande ekonomin. 
§ 5. Regionala stödmedel Se punkten ovan Styrelsen 
§ 6. Höstmöte  2021 På grund av osäkerhet gällande pandemin bordla-

des frågan. 
Styrelsen 
 

§ 7. Jubileet Styrelsen har diskuterat möjligheten att firandet 
på något sätt kunde ske tillsammans med Ransä-
ters hembygdsförening, som också firar 100 år 
2021. Ordföranden har nyligen varit i kontakt 
med ordföranden för föreningen och fått besked 
att ett mindre firande i form av en specialföreställ-
ning av Värmlänningarna skall ske 2021 annars 
flyttar stora firandet till 2022. 
 
Styrelsen står fast vid att VHF firar 2022 och 
kommer då att söka sprida firandet bland medlem-
marna. 

Styrelsen 
 
 
 
 

§ 8. SHF:s årsstämma 2021 Stämman kommer att hållas under en dag 28/8 i 
Örebro. Styrelsen utsåg ordföranden, kassören 
och Jan Bohlin till representanter. Deltagarna an-
mäler sig själva på förbundets hemsida och sekre-
teraren anmäler delegaterna. 

Styrelsen 

§ 9. Nästa möten Nästa möte äger rum den 19 augusti kl 18.00 på 
Ransäters hembygdsgård eller i Nors kyrka. Kal-
lelse kommer! 

Styrelsen 
 
 
 

§ 10. 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,  Dan Jonsson 

Sekreterare   Ordförande            Ledamot 

      

 

 

 

 

 

 


