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Värmlands Museiförening 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Hedersmedlemmar 
Erik Andersson 1999 
Ingemar Eliasson 2002 
Sigvard Gambring 2008 
Tomas Jönsson 2009 
Sven-Jacob Andersson 2010 
Eva Eriksson 2012 
Karl-Axel Hjerdt 2015 
Jonas Wirén 2017 
Emelie Nilsson 2018 
Kenneth Johansson 2019 

Styrelse (jämte mandattider): 
Ordinarie ledamöter 
Ordförande vakant 
Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande -2021 
Ingrid Sörlin -2021 
Margareta Wallin Wictorin - 2021 
Birgitta Virén -2021 
Bengt Schtillerqvist -2021 
Jakob Harnesk -2020 
Lars Lingsell (kassör) -2020 
Svetlana Pimenova-Lundh -2020 
Gunvor Sand Edwall -2020 
Lars Olsson -2020 

Ersättare 
Charlotte Holmberg -2020 
Jenny Moström -2020 
Peter Olausson -2020 
Victoria Svanberg -2020 
Maria Lindquist -2020 

Adjungerad ledamot 
Länsmuseichef Asa Halihn. 

Arbetsutskott 
Under året har arbetsutskottet utgjorts av: 
Inga-Lit! Fjällsby, ordf. tillika sekreterare 
Jakob Harnesk 
Lars Lingsell 
Lars Olsson 
Ingrid Sörlin 



Sekreterare i styrelsen 
Inga-Lill Fjällsby 

Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av: 
Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande 
Lars Lingsell, kassör 
Två i förening samt med attesträtt för Inga-Lit! Fjällsby. 

Revisorer 
Ordinarie: 
Aukt. rev. Charlotta Eriksson till årsmötet 2020 
Aukt. rev. Marcus Persson 55 

Ersättare 
Aukt.rev. Pontus Ericsson till årsmötet 2020 

Valkommitté 
Utsedda av styrelsen på årsmötets uppdrag: 
Anita Stjemlöf Lund , Britt-Marie Insulander samt Emelie Nilsson sammankallande 

Representanter i olika stiftelser 

STIFTELSEN VÄRMLANDS MUSEUM 
För mandatperioden 2019-2022 
Ordinarie: Inga-Lill Fjällsby 

Svetlana Pimenova-Lundh 
Lars Olsson 

Ersättare: Jakob Harnesk 
Lars Lingsell 
Ingrid Sörlin 

Revisor i Stiftelsen Värmlands Museum utsedd av Värmlands Museiförening 
Ordinarie: Aukt. rev. Charlotte Eriksson till årsmötet 2020. 
Ersättare: Aukt. rev. Marcus Persson till årsmötet 2020 

MÅRBACKASTIFTELSEN 
Ordinarie till årsmötet 2020: Ingrid Sörlin och Anette Rhudin 
Ersättare 55 Susanne Olsson och Margareta Wallin Wictorin 

FAMILJERNA SAHLSTRÖMS OCH ÄRLINGSSONS MINNESFOND 
Ordinarie: till årsmötet 2020: Margareta Wallin-Wictorin 
Ersättare: " : Berit Juhl 

STIFTELSEN AAGOT OCH CHRISTIAN STORJOHANNS MINNESFOND FÖR 
VÄRMLÄNDSK KULTUR 
Ordinarie: till årsmötet 2020: Åsa HalMn 
Ersättare: " : Susanne Alexandersson 
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Styrelsen 
Styrelsen har, inkl. det konstituerande sammanträdet, hållit 5 protokollförda sammanträden. 
Inga-Lill Fjällsby har varit föreningens sekreterare förutom vid styrelsesammanträden. Vid 
varje styrelsemöte har valts en mötessekreterare. 

Styrelsen har under året haft två arbetsgrupper som tagit fram förslag till program för 
museiträffar samt till kulturresan. Allt fler medlemmar och andra museibesökare deltar i 
"Museiträffen". Det är även i år ett markant ökat intresse. Styrelsen gläds åt detta positiva 
gensvar på arrangemangen. "Museiträffen" har en informell prägel och ingen föranmälan har 
krävts. Vissa program har varit ekonomiska samarrangemang med museet. Genom dessa 
samarbeten kan föreningen erbjudå ökat utbud och mer högkvalitativa program. Styrelsen 
avser att fortsätta med programverksamheten och söker gärna olika samarbetspartner. 

Styrelsen arrangerar kulturresor för att fördjupa kunskapen om Värmland. Årets resa gick till 
Svanskog där hembygdsföreningen tog emot oss. Hembygdsföreningen drabbades tidigare 
under våren av ett dråpslag när hembygdsgården brann ner. Trots detta tog 
hembygdsföreningen på sig värdskapet för vårt besök. Förutom skomakeri och handelsbod, 
besökte vi en entusiastisk kaktusodlare, den gamla tågstationen och fick höra den fantastiska 
berättelsen om "Guldkungen". Reseberättelsen kan läsas på föreningens länk på museets 
hemsida, www.varmlandsmuseum.se/varmlands-museiforening  

Föreningens verksamhet skall inspirera till ett aktivt kulturliv, vara attraktiv för våra 
medlemmar och attrahera nya. Museiföreningen har som ambition att vara en vänförening 
som kännetecknas av god medlemsvård. Vårt program och våra aktiviteter skall stimulera en 
vilja att vara ambassadör för Värmlands Museum och för föreningen. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har haft 6 protokollförda sammanträden med Inga-Lill Fjällsby som 
ordförande och sekreterare. 

Medlemsförmåner 
Inga förändringar i medlemsförmåner under 2019. Årsmötet beslutade dock om en förändring 
av medlemsavgifter från och med I januari 2020. 

En medlem erhåller museets årsbok samt har i enlighet med en överenskommelse mellan 
Värmlands Museum och Museiföreningen fri entré till utställningarna i Karlstad och 
filialerna: 

• Torsby Finnskogscentrum, Lekvattnet. Öppet juni- aug. 
• von Echstedtska gården, Västra Smedbyn. Öppet maj - sept. 
• Långbans Gruvby, Långban. Öppet juni - aug. 

Utöver ovanstående erhåller medlemmar: 
• Fri entré till programlagda visningar 
• Fri entré till program där museet är ensam arrangör. Det gäller dock inte till vissa 

specialarrangemang som musikarrangemang. 
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• I de fall museet samarrangerar program med utomstående kostar programmen för 
medlemmarna 

Årsmötet 
Styrelsen avser att vartannat år förlägga årsmötet på Värmlands Museum i Karlstad och 
vartannat på annan plats i länet. Vid årets årsmöte som förlades till det återinvigda Värmlands 
Museum, närvarade 67 medlemmar. 

Ny hedersmedlem 
På årsmötet utnämndes Kenneth Johansson, tidigare ordförande, till föreningens 
hedersmedlem "för sitt generösa ledarskap i Värmlands Museiförening och för att han på ett 
inspirerande sätt och med ödmjukhet och stor entusiasm tagit sig an den värmländska kulturen 
och verkat för att göra den tillgänglig för alla värmlänningar" Diplom och blommor 
överlämnades. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade museichefen, Asa Halkn, om museets ombyggnad 
och därefter fanns möjlighet att se de nya utställningarna. 

Antalet medlemmar 
Vid årsskiftet kunde föreningen notera 1 354 medlemmar, varav 11 ständiga och 9 heders- 
medlemmar. Antalet är en minskning jämfört med förra året (1 571). 

Första halvan av 2019 präglades av museets ombyggnation. Vissa av våra aktiviteter fick 
förläggas utanför museet. Vi tror att många avvaktade nyinvigningen och kanske valde att stå 
över medlemskap under året. Men trots en nedgång är medlemskap i Museiföreningen fortsatt 
attraktivt. Att årsboken med dess höga kvalité ingår i medlemskapet har säkert en stor del i det 
stora intresset att bli medlem i föreningen. Vid Värmländsk bokfestival erbjöd museet även i 
år de som tecknade nytt medlemskap en tidigare årsbok som välkomstgåva. 

Styrelsen arbetar målmedvetet för att öka medlemsantalet. Vi önskar naturligtvis att 
Värmlands Museum har en stor och stabil vänkrets. Antalet medlemmar i föreningen har 
också betydelse för hur mycket medel som kan avsättas till medlemsaktiviteter. Eventuellt 
överskott i medlemsbudgeten brukar överföras till museet för utgifter med årsboken. Detta har 
kunnat ske även detta år. 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är oförändrad: 
- enskild medlem 250 kr/år 
- familjemedlemskap 300 kr/år 
Av medlemsavgiften går 75 kr till museet som förstärkning av museets ekonomi. 
Fr o m 1/1 2020 höjs medlemsavgifterna för att ligga mer i paritet med museets 
inträdesavgifter. 

Samarbetet med Värmlands Museum 
Inledningsvis vill Museiföreningen, som vänförening till Värmlands Museum framhålla, att 
föreningen med glädje understryker och stödjer museets centrala roll i den regionala 
kulturutvecklingen i Värmland. 
Museiföreningen vill framföra sin stora uppskattning och betona värdet i det nära och goda 
samarbetet mellan föreningen och museet. Den goda relationen utgör en stabil och värdefull 
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bas i styrelsens arbete. Styrelsen är tacksam över all den hjälp den får, när den egna 
kompetensen ej räcker till. Att ha möjlighet till samarbete med en kontaktperson på museet är 
oerhört betydelsefullt för olika praktiska lösningar i styrelsearbetet. Museiföreningen har även 
i år framfört sin uppskattning för det goda samarbetet med Värmlands Museum i museets 
egen årsberättelse. 

Museiföreningens utskick av årsboken är ett stort arbete. Arbetet i museets lokaler med 
utskicket samordnas till stor belåtenhet av styrelsen. Med stöd av museets välbehövliga 
insatser blir det mindre betungande. Museet sköter föreningens medlemsregister och gör även 
utskick via nätet med information och inbjudan till olika arrangemang. Denna kontaktväg till 
medlemmarna via e-post bidrar positivt till föreningens medlemsvård. Museet medverkar till 
att föreningen blir än mer synlig på nätet. Det ger föreningen ett ansikte utåt. 

Museet har fortsatt med medlemsförmånen "10 % i butiken" vid "Museiträffen". Många 
handlar dessa kvällar och visar uppskattning att bli uppmärksammade av museet på det 
speciella sättet. 

Årsboken 
Att museets uppskattade årsböcker ingår i medlemskapet är säkert en bidragande faktor, när 
man fortsätter sitt medlemskap men även för att attrahera nya medlemmar. Årsboken 2019, 
93 highlights ur samlingarna, gavs ut i samband med Värmlands Museums återinvigning i 
månadsskiftet maj/juni. Museiföreningen var på plats under invigningsdagarna och delade ut 
årsboken till medlemmar. 

Andra verksamhetsinslag 
Kontaktvägar till medlemmarna 
Föreningens medlemmar erhåller 3 medlemsbrev/år. Ett vid kallelsen till årsmötet i maj med 
ett preliminärt höstprogram, ett brev i augusti samt ett vid utskicket av årsbok med 
inbetalningskort för förnyande av medlemskap. Nya medlemmar erhåller ett välkomstbrev 
tillsammans med aktuellt program. Till de medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap 
skickas en vänlig påminnelse. 

E-post används i allt större utsträckning. Det innebär bättre möjligheter till snabb information 
med kort varsel. Museet ombesörjer detta. Museet förser också våra medlemmar med 
inbjudningar till olika arrangemang på museet, inte enbart föreningens, via e-postutskick. 

Alla medlemmar som har e-postadress uppmanas att anmäla detta och eventuella förändringar 
till museet. Det är ytterst angeläget att alla medlemmar får samma information. Tyvärr 
erhåller medlemmar utan e-postadress endast information i de ordinarie medlemsbreven. 
Styrelsen beklagar detta men måste vägas mot höga portokostnader. 

Museiföreningen finns på museets hemsida www.varmlandsmuseum.se  med information om 
föreningens verksamhet. En styrelsemedlem ansvarar för föreningens facebooksida, 
wwvv.facebook.comNärmlands-Museiförening-1547093158900181/ gör reportage och sätter 
in bilder och ger annan information. Man kan skicka brev till styrelsen via 
varmlands. museiforening@varmlandsmuseum. se. 

I museets reception finns information om vår förening, aktuellt program mm. Vår folder har 
använts sparsamt, eftersom den är inaktuell. En upparbetning påbörjades under hösten. 
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Värmländska Bokfestivalen i Karlstad 
Bokfestivalen är välbesökt och föreningens bord hade en mycket bra placering. Styrelsen var 
på plats och utställningsbordet hade många besökare. De många personliga mötena med 
föreningens medlemmar var ömsesidigt uppskattade. 

Festivalen är ett utmärkt tillfälle att informera om föreningen och att intressera nya 
medlemmar att teckna medlemskap. Som vid tidigare år erhöll nya medlemmar en äldre 
årsbok som välkomstgåva samt fritt inträde på museet resten av det året. 

Årsboken brukar enligt tradition avhämtas där. I år var årsboken redan utskickad i augusti. 

Stiftelsen Helge Kjellins minne 
Under året hade Museiföreningen den stora glädjen att dela ut ett stipendium i Helge Kjellins 
anda. En kommitté bestående av representanter från museiföreningen, Värmlands Museum 
och Karlstads Universitet utsåg Larseric Vänerlöf, Lesjöfors Museum, till årets stipendiat. 

Motiveringen löd: Larseric Vänerlöf är en av de konstnärliga eldsjälar som sett potentialen i 
brukssamhället Lesjöfors och dess människor. Under 1980-talet kom han att formera ett nära 
samarbete med brukets människor för att skapa det som kom att bli Lesjöfors museum. Många 
bidrog med både kunskap, föremål och omfattande ideellt arbete. Det skulle de inte ha gjort 
om det inte funnits en man med hjärta och visioner som höll i helheten. Larseric Vänerlöf var 
genom sin bakgrund som klippt och skuren för den självpåtagna uppgiften att göra ett 
museum, som verkligen skulle göra skillnad i en hotad bygd. Muskt har en tydlig förankring i 
samhället Lesjöfors men berättar tillika historien om andra svenska brukssamhällen under 
samma tid. 1 likhet med Helge Kjell/ii är stipendiaten en skapande mångsysslare som aldrig 
ger upp. 

Museiföreningens program 
Det gemensamma beslutet med museet att öppna "Museiträffen" för icke-medlemmar har 
slagit väl ut och förväntas fortsätta. Dessa besökare betalar då entréavgift till museet och får 
samtidigt tillgång till pågående utställningar. Ingen föranmälan krävs och man får gärna ta 
med sig vänner. 

Februari 
En sagolik skola 
011e Österling, lärarutbildningsnestor, visade museets utställning om folkskolan 175 år. 

Mars 
Stadsträdgården — natur och kultur 
Per och Inger Berggren skildrade Stadsträdgården, Karlstads pärla, i bilder. 

April 
Gränslös slöjd 
Carina Olsson, hemslöjdskonsulent, berättade om hur tekniker, mönster och innovationer med 
ursprung i olika kulturer integreras och utvecklas. 

Juni 
Årsmöte 
Årsmötet förlades till det nyöppnade museet. 



Augusti 
Guld och kaktusar i Svanskog 
Museiföreningens kulturresa. 

September 
Arkeologi — gamla och nya )52ndplatser i Värmland 
Hans Olsson, arkeolog, berättade om den pågående inventeringen 

Oktober 
Att skildra Värmlandsliv under 10 000 år — en didaktisk utmaning 
Professor Martin Stolare, Karlstads Universitet 

November 
Konst — inblick och utblick 
Margareta Wallin Wiktorin, docent i konstvetenskap, Karlstads Universitet 

Värmländsk Bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet 2019 minskade något men är fortfarande på en hög nivå. 

Verksamhetsår Antal medlemmar 
1999 823 
2000 871 
2001 1003 
2002 984 
2003 1397 (varav 453 enskilda och 952 familjemedlemmar) 
2004 1405 (varav 453 enskilda och 952 familjemedlemmar) 
2005 1763 (varav 475 enskilda och 1288 familjemedlemmar) 
2006 1579 (varav 455 enskilda och 1123 familjemedlemmar) 
2007 1370 (varav 416 enskilda och 944 familjemedlemmar) 
2008 1248 (varav 341 enskilda och 896 familjemedlemmar) 
2009 1216 (varav 334 enskilda och 864 familjemedlemmar) 
2010 1180 (varav 356 enskilda och 824 familjemedlemmar) 
2011 1302 (varav 390 enskilda och 912 familjemedlemmar) 
2012 1388 (varav 394 enskilda och 994 familjemedlemmar) 
2013 1454 (varav 396 enskilda och 1058 familjemedlemmar) 
2014 1531 (varav 395 enskilda och 1136 familjemedlemmar) 
2015 1860 (varav 396 enskilda och 1464 familjemedlemmar) 
2016 1848 (varav 396 enskilda och 1452 familjemedlemmar) 
2017 1682 (varav 352 enskilda och 1330 familjemedlemmar) 
2018 1571 (varav 341 enskilda och 1230 familjemedlemmar) 
2019 1354 (varav 332 enskilda och 1022 familjemedlemmar) 

Föreningens förvaltning av diverse stiftelser 
Museiföreningen förvaltar sju stiftelser som enligt stiftelselagen är registrerade hos länsstyrelsen i 
Dalarnas Län: 

Landshövding A Westlings stiftelse 
Stiftelsen Fryksdalens Gille 
Teodor Erikssons stiftelse 
Värmlands Musei vänners stiftelse 
Konsul Thor Stawes stiftelse 
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Värmlandsfinska kulturstiftelsen 
Stiftelsen Helge Kjellins Minne 

Till revisor för stiftelserna har utsetts auktoriserade revisorerna Marcus Persson och Charlotta 
Eriksson vid KPMG AB. Förvaltningsberättelser och beslut för dessa stiftelser redovisas separat. 

Föreningen informerar om de stiftelser den förvaltar på Värmlands Museums hemsida, 
www.varmlandsmuseum.se. Medel ur de av föreningen förvaltade stiftelserna har för 2018 ej 
utannonserats då de styrts mot museets förnyelse av basutställningarna. 

Fle rårsöversikt 
År Medlemsavgifter Resultat Aktivitetsfond Eget kapital 

2019 246 350 199 145 000 139 808 
2018 264 650 73 121 000 139 609 
2017 283 185 157 124 000 139 536 
2016 304 605 797 100 000 139 379 
2015 312 300 6 397 90 000 138 582 

Förvaltning av stiftelsernas tillgångar 
Marknadsvärdet av stiftelsernas förmögenhet uppgick 2019-12-31 till kr 17 106 055 kr 
(få 13 392 172 kr), fördelat enligt följande: 

Kkr 2019-12-31 2018-12-31 
Bank 438 291 
Aktier 

Industri 5 800 4 437 
Material 2 986 2 135 
Finans 3 532 2 997 
Sällanköp 190 498 
Telekom 810 701 
Fastigheter 3 350 2 333 

Summa aktier 16 668 13 101 
Summa tillgångar 17 106 13 392 

Börsens index OMXS30 steg under 2019 med 25,8 % (få -10,7 %) . Under 2019 har innehavet 
stigit i värde med 27,8 %. Innehavet i Swedbank har sjunkit kraftigt i värde och Handelsbanken och 
Billerud har legat i stort sett oförändrade i värden. Sandvik, Kungsleden, Holmen och Atlas Copco 
har däremot stigit kraftigt. Årets totala utdelningar uppgick till 652 ldcr (få 586 kkr). Utbetalade 
anslag mm uppgick till 480 kkr (få 418 kkr). 

Utdelning ur stiftelser 2019 
De förvaltade stiftelsernas avkastning under år 2018 jämte kvarvarande från tidigare år gav_ett 
underlag för utdelning på 502 127 kr (få 443 064 kr), varav belopp beviljats 480 000 kr. 

Till Stiftelsen Värmlands Museum 
Museets årsbok 
Ny basutställning 

Ur Helge Kjellins Stiftelse 
Stipendium Larseric Vänerlöf 

75.000 
385.000 

20.000 
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Årets fördelning av medel vad gäller ny basutställning är den tredje att bidra i den omfattande 
investering som planeras i ny basutställning, färdig 2019. Styrelsen tillsammans med museiledningen 
gör bedömningen att denna basutställning i sina delar innehåller ämnesval och inriktningar som ryms 
inom stiftelsernas ändamål. 

Sammanfattning - Museiföreningens roll 
Museiföreningen är i första hand en stödförening till Värmlands Museum samtidigt som den förvaltar 
ett antal stiftelser. Det är föreningens uppgift att i enlighet med donators intentioner se till att 
avkastningen kommer museet och den värmländska kulturen i övrigt till godo. 

Museiföreningen är också tillsammans med Region Värmland och Karlstads kommun huvudman för 
Stiftelsen Värmlands Museum. 

VÄRMLANDS 

MUSEIFÖRENING 
Org.nr 873201-0171 

RESULTATRÄKNING 

INTÄKTER 

2019 2018 

Medlemsavgifter mm 246 350 264 650 
Stiftelsernas administrationsbidrag 50 000 55 000 

Gåva 750 750 

Summa intäkter 297 100 320 400 

KOSTNADER 
Årsboken, medlemmarnas andel 60 000 60 000 

Arrangemang 10 001 36 715 

Värmlands Museum 
Bidrag 66 975 71 700 

Administrationskostnader 35 475 34 125 

Revision 26 000 32 063 

Redovisning m fl uppdrag 18 384 19 699 

Direkta stiftelsekostnader 3 861 3 892 

Möteskostnader inkl årsmöte 1 949 27 896 

Notariat- o bankkostnader 3 011 1 454 

Porto o medlemsregister 42 259 33 204 

Övrigt 4 986 2 579 

Summa kostnader 272 901 323 327 

Förändring aktivitetsfond -24 000 3 000 

Årets resultat 199 73 
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VÄRMLANDS 

MUSEIFÖRENING 

Org.nr 873201-0171 

BALANSRÄKNING 

Not 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

2019-12-31 2018-12-31 

Långfristiga värdepappersinnehav 1 7 767 438 7 729 171 
Summa anläggningstillgångar 7 767 438 7 729 171 

Omsättningstillgångar 
Fakturerade medlemsavgifter 2020 120 850 150 900 
Avräkning Värmlands Museum 2 600 2 150 
Bank och plusgiro 84 740 27 586 
Depåkonto 437 795 290 799 
Summa omsättningstillgångar 645 985 471 435 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 413 423 8 200 606 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Balanserade medel 139 609 139 536 
Årets resultat 199 73 
Summa eget kapital 139 808 139 609 

Avsättning aktivitetsfond 145 000 121 000 

Avräkning med stiftelserna 2 7 754 015 7 617 047 

Kortfristiga skulder 
Förskottsdebiterade medlemsavgifter 330 600 268 700 
Upplupna kostnader & förutbet intäkter 44 000 54 250 
Summa kortfristiga skulder 374 600 322 950 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 413 423 8 200 606 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Värdepapper Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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VÄRMLANDS 
MUSEIFÖRENING 
Org.nr 873201-0171 

Not 1 

VÄRDEPAPPER 

Aktier Antal Anskaffningsvärde 

2019-12-31 

Marknadsvärde 
2019-12-31 

Atlas Copco AB B 2 500 232 648 813 000 

Billerud Korsnäs AB 11 000 607 441 1 217 150 

Boliden 1 000 249 080 248 500 

Epiroc 4 000 204 731 444 200 

Handelsbanken 10 000 600 153 1 009 000 

Hennes & Mauritz B 1 000 185 119 190 480 

Holmen AB B 4 000 508 022 1 140 800 

Industrivärden C 3 000 197 270 677 700 

Investor 1 700 669 775 869 040 

Kungsleden AB 15 000 496 153 1 476 000 

NCC AB B 2 200 249 016 337 040 

Nobina 4 000 233 360 257 800 

Sandvik AB 13 000 428 168 2 374 450 

SCA 4 000 259 200 380 000 

Securitas AB B 6 000 518 359 968 700 

Skanska AB B 4 000 389 745 846 800 

Swedbank AB A 7 000 761 279 976 150 

Tele2 AB B 3 000 185 240 407 550 

Telia Company AB 10 000 416 589 402 500 

Wihlborgs Fastigheter AB 4 000 146 573 690 000 

Volvo B 6 000 229 518 941 400 

TOTALT AKTIER 7 767 438 16 668 260 

Saldo depåkonto 437 795 437 795 
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VÄRMLANDS 
MUSEIFÖRENING 
Org.nr 873201-0171 

Not 2 

Stiftelser 

Landshövding 

Intäkter Kostnader 
Avkastn. Förvaltn. Reares. 

Anslag Ingående 
behållning 

Utgående 
behållning 

A. Westling 1 179 855 160 504 -12300 3 570 -117000 1 214 629 

Fryksdalens 
Gille 1 723 927 137 015 -10500 3 048 -100000 1 753 490 

Teod. Eriksson 1 170 633 93 953 -7200 2 090 -69000 1 190 476 

Värmlands 
Musei Vänner 715 604 53 501 -4 100 1 190 -39 000 727 195 

Värmlandsfinska 
Kulturstiftelsen 1 697 515 130 491 -10000 2 903 -96000 1 724 909 

Tor Stawe 711 642 53 501 -4 100 1 190 -39 000 723 233 

Helge Kjellins 
Minnesfond 417 871 23 489 -1800 523 -20000 420 083 

Summa 7 617 047 652 454 -50000 14 514 -480000 7 754 015 
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Till föreningsstämman i Värmlands Museiförening, org. nr 873201-0171 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Värmlands Museiförening för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revis-
ionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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cL2 
Charlotta Eriksson 

Auktoriserad revisor 

Marcus Persson 

Auktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Värmlands Museiförening för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Karlstad den 28 april 2020  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 
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