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Protokoll från möte med Värmlands Hembygdsförbunds styrelse vid Ransäters hem-
bygdsgård 

Datum: 19 augusti 2021 
Tid: 18.00 – 19.00 
 

Närvarande: 
Eskil Johansson, ordförande 
Kent Wallin 
Torbjörn Svensson 

Kaj Röhs 
Jan Bohlin 
Erik Gustavson, sekreterare 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Styrelsen hälsades välkommen till Ransäters hem-
bygdsgård av föreningens vice ordförande Chris-
ter Pettersson. Ordförande Eskil Johansson öpp-
nade därefter 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 styrelsens möte den 15 juni, 2021 
godkändes och lades till handlingarna.  
 

Styrelsen  
 

§ 4.  Skrivelser och rapporter Kaj Röhs rapporterade från mötet med projektet 
Finnskogen. Han meddelade kontakter som tagits 
med Region Värmland. Detta gav följande: 

- RV säger nej till inlämnad projektansökan 
som den är utformad idag 

- RV vill hitta annat sätt att bidra till Finn-
skogen och hitta en lösning som utgör en 
kombination av: 

o Kulturmiljö och kulturhistoria 
o Platsutveckling 
o Besöksutveckling 

Man bör ta kontakt med Sunne kommun, som ti-
digare sagt nej till projektet.  
 
Man pekade på att även Arvika kommun kan vara 
intressant att koppla på i arbetet. Landshövdingen 
talade om att han apropå Sunne även haft kontakt 
med Leif Stinneborn kring dessa frågor samt 
andra kontakter i Sunne, bl.a. Ulvsby herrgård. 
Man tolkade informationen från Region Värmland 
positivt. Vidare pekade man på att det vore posi-
tivt att fler kommuner kommer med i arbetet.  
 
 

Kaj Röhs 
 
 
Kent  
Wallin 
 
 
Ordföran-
den 
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Slutsatser vid mötet: 
- Gå vidare med att uppvakta kommunerna 

– främst Sunne och Arvika 
- Torsby kommun tar kontakt med Sunne 

respektive Arvika med stöd från Värm-
lands museum och ev. någon från Länssty-
relsen.  

- Fortsätta dialogen med Region Värmland. 
Det inkluderar möten på flera nivåer. 
Bland annat med ett möte med den grupp 
som RV hade. 

- Möte med Norge planeras till augusti-sep-
tember.	

 
Kassören Kent Wallin rapporterade att inget spe-
ciellt finns gällande ekonomin då allt står mer el-
ler mindre stilla på grund av pandemin. 
 
Ordföranden har fått överta vissa av kansliets 
uppgifter under sommaren. Ett flertal ärenden har 
behandlats under sommaren. Vid ett möte vid Er-
landergården uppvaktades Ransäters hembygds-
förening med anledning av föreningens 100-åriga 
verksamhet. 
 
Styrelsen godkände rapporterna. 

§ 5. Ekonomiska läget Region Värmland har gjort en förfrågan gällande 
hembygdsföreningarnas ekonomiska läge under 
rådande pandemin. Kassören har gjort en efter-
forskning hos föreningarna och konstaterar att det 
finns inget akut negativt. 
 

Kassören 

§ 6. Höstmöte 2021 På grund av osäkerhet gällande pandemin bordla-
des frågan. 
 

Styrelsen 
 

§ 7. Medlemsläget På uppdrag av styrelsen har sekreteraren gjort en 
förfrågan hos hembygdsföreningarna om med-
lemslägen under rådande pandemin. 25 föreningar 
har svarat och enligt svaren har antalet minskat 
med 151 medlemmar i Värmland. 
 
Undersökningen har givetvis vissa brister då före-
ningarna har olika tider för inbetalningar av med-
lemsavgifterna. Vidare skedde undersökningen 
vid midsommartid då föreningarna hade fullt upp. 

Sekrete-
raren 
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§ 8. Jubileet Styrelsen har tidigare beslutat att 100-årsfirandet 
av förbundet skall flyttas fram ett år till 2022 på 
grund av pandemin och kommer då att söka 
sprida firandet bland medlemmarna. 
 
Styrelsen beslöt att söka få hertigen av Värmland 
som beskyddare i samband med jubileet. Sekrete-
raren har gjort ett utkast till skrivelse till Ko-
nungen. Protokollsbilaga 1. 
 
Styrelsen godkände skrivelsen och ordföranden 
fick i uppdrag att skicka den vidare efter kontakt 
med landshövdingen. 
 
Styrelsen erbjöd sig återigen att hjälpa till med att 
få fram bidrag till jubileumsboken. Sekreteraren 
fick i uppdrag att kontakta Peter Olausson gäl-
lande ansökan om bidrag till utgivande av boken 
hos Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. 
 

Styrelsen 
 
 
 
 

§ 9. Nästa möten Nästa möte äger rum den 21 september kl 18.00 
på Tälleruds hembygdsgård. Kallelse 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,  Kaj Röhs 

Sekreterare   Ordförande            Vice ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


