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Protokoll från möte med Värmlands Hembygdsförbunds styrelse i Nors kyrka 

Datum: 25 januari 2022 

Tid: 17.00 – 19.00 

 

Närvarande: 

Eskil Johansson, ordförande 

Maud Mithander 

Dan Jonsson 

Jan Bondesson 

Jan Bohlin 

 

Torbjörn Svensson 

Kaj Röhs 

Peter Olausson 

Kent Wallin 

Johnny Svensson 

Erik Gustavson, sekreterare 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Jan Bondesson hälsade välkommen till Nors 

kyrka och berättade om dess intressanta historia. 

Ordföranden tackade Jan och hälsade deltagarna 

välkomna och öppnade mötet. 

 

Eskil 

Johansson 

Jan 

Bondesson 

§ 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 styrelsens möte den 13 december 

2021 godkändes och lades till handlingarna.  

 

Styrelsen  

 

§ 4.  Skrivelser och rapporter Peter Olausson har fått olika offerter gällande ju-

bileumsboken. Styrelsen gav Peter i uppdrag att 

förhandla vidare kring dessa. Vidare meddelade 

Peter att Kungafonden givit 25 000 kronor i bi-

drag för utgivande av boken. 

Peter 

Olausson 

 

 

 

 

§ 5. Årsmötet 2022. Styrelsen har tidigare beslutat att årsmötet skall 

hållas den 23 april med Gustav Adolfs hembygds-

förening som värd. Sekreteraren blir styrelsens 

kontaktperson gentemot hembygdsföreningen. 

 

Kassören har sammanställt årsredovisningen för 

2021, som presenterades för styrelsen. Styrelsen 

godkände denna och lägger fram den till reviso-

rerna. 

 

Vidare presenterade kassören förslag till budget 

för år 2022. Även denna godkändes av styrelsen. 

Protokollsbilaga 1. 

Sekrete-

raren 

 

 

Kassören 
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§ 6. Jubileet Styrelsen har beslutat att 100-årsjubileet skall hål-

las som ett gemensamt jubileumsevenemang med 

Ransäters hembygdsförening söndagen den 3 juli 

i samband med en föreställning av sånglustspelet 

Värmlänningarna. Detta under förutsättningen att 

Hembygdsföreningen i Ransäter accepterar detta.  

 

Föreningen har meddelat att deras styrelse har 

godkänt detta, vilket med glädje mottogs av sty-

relsen. Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte 

hålls i Ransäter för att då diskutera detaljer med 

hembygdsföreningens representanter. 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. Nästa möten Nästa möte äger rum den 7 mars 2022 kl 17.00 på 

Ransäters hembygdsgård. Sammankallande i val-

beredningen inbjuds! Kallelse kommer!  

 

Styrelsen 

 

§ 8. Övriga frågor Styrelsen beslutade att en ny dator skall inköpas 

till kansliet i Brunnskog. Kassören fick i uppdrag 

att handlägga ärendet. 

 

Dan Jonsson meddelade att fem hembygdsför-

eningar i Nordvärmland har gått samman för att 

betala ett TV-abonnemang på särskilda boendet 

Dalbygården. Detta för att de äldre skall kunna 

följa OS i Peking med de svenska deltagarna.  

 

Styrelsen applåderade det goda initiativet! 

 

Styrelsen 

Kent  

Wallin 

 

Dan 

Jonsson 

§ 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,  Kent Wallin 

Sekreterare   Ordförande            Kassör 

 

Bilaga: Förslag till budget för år 2022. 
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    Bilaga 1 

 


