
   
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 
 
 
Hedersmedlemmar 

Erik Andersson          1999 
Ingemar Eliasson          2002 
Per Norelius           2006 
Sigvard Gambring         2008 
Tomas Jönsson          2009 
Sven-Jacob Andersson         2010 
Eva Eriksson           2012 
Karl-Axel Hjerdt          2015 
Jonas Wirén           2017 

 
Styrelse (jämte mandattider): 

Ordinarie ledamöter 
Kenneth Johansson, ordförande     -2018 
Emelie Nilsson, vice ordförande     -2018 
Inga-Lill Fjällsby          -2019 
Annesofie Hedin Kästel       -2018 
Lars Lingsell (kassör)        -2018 
Svetlana Pimenova-Lundh       -2018 
Katarina Hultkrantz         -2019 
Inger Jonsson           -2019 
Lars Olsson           -2018 
Ingrid Sörlin           -2019 
Margareta Wallin Wictorin         - 2019 
 
Ersättare  
Lena Fjellborg                                                -2018 
Jacob Harnesk           -2018 
Peter Olausson          -2018 
Bengt Schüllerqvist         -2018 
Victoria Svanberg         -2018  
 
Adjungerad ledamot 
Länsmuseichef Åsa Hallén.  

  
Arbetsutskott 

Under året har arbetsutskottet utgjorts av: 
Emelie Nilsson, ordf. tillika sekreterare 
Annesofie Hedin Kästel  
Lars Lingsell    
Lars Olsson 
Ingrid Sörlin 
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Sekreterare i styrelsen 
Emelie Nilsson       

 
Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av: 
Kenneth Johansson, ordförande.  
Emelie Nilsson, vice ordförande 
Lars Lingsell, kassör 
Två i förening samt med attesträtt för Kenneth Johansson och Emelie Nilsson. 

 
Revisorer  

Ordinarie:  
Aukt. rev. Charlotta Eriksson till årsmötet 2018 
Aukt. rev. Marcus Persson              ” 
Ersättare 
Aukt.rev. Anders Naeslund till årsmötet 2018 

 
Valkommitté 

Utsedda av styrelsen på årsmötets uppdrag:  
Anita Stjernlöf Lund, sammankallande, Britt-Marie Insulander samt Berit Sande, Karl-
Axel Hjerdt adjungerad ledamot. 

  
Representanter i olika stiftelser 

 
STIFTELSEN VÄRMLANDS MUSEUM 
För mandatperioden 2015-2018 
Ordinarie: Katarina Hultkrantz, Emelie Nilsson och Victoria Svanberg.  
Ersättare:  Annesofie Hedin Kästel, Lars Olsson samt Svetlana Pimenova-Lundh. 
 
Revisor i Stiftelsen Värmlands Museum utsedd av Värmlands Museiförening 
Ordinarie: Aukt. rev. Charlotte Eriksson till årsmötet 2018. 
Ersättare:  Aukt. rev. Marcus Persson 
 
MÅRBACKASTIFTELSEN 
Ordinarie till årsmötet 2018: Ingrid Sörlin och Bengt Schüllerqvist 

     Ersättare            ”                :  Susanne Olsson och Margareta Wallin Wictorin 
 

FAMILJERNA SAHLSTRÖMS OCH ÄRLINGSSONS MINNESFOND 
Ordinarie: till årsmötet 2018: Margareta Wallin-Wictorin 
Ersättare:          ”           : Marie Söhrman 

 
STIFTELSEN AAGOT OCH CHRISTIAN STORJOHANNS MINNESFOND FÖR 
VÄRMLÄNDSK KULTUR 
Ordinarie: till årsmötet 2018: Åsa Hallén 
Ersättare:          ”                  :  Susanne Alexandersson 
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Medlemsförmåner 
Inga förändringar i medlemsförmåner. 
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 året runt. 
• 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 

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

medlemmarna 
 

Styrelsen  
Styrelsen har, inkl. det konstituerande sammanträdet, hållit 6 protokollförda sammanträden. 
Emelie Nilsson har varit föreningens sekreterare förutom vid styrelsesammanträden. Vid varje 
styrelsemöte har valts en mötessekreterare.  
 
Styrelsen önskar framhålla att som vänförening till Värmlands Museum ser vi det som 
angeläget att ta fasta på och stödja de fastställda mål som uttrycks i museets verksamhetsplan. 
För styrelsen är det centralt att ha ett hela Värmland som fokus, att Museiföreningen är en 
förening med helhetsperspektivet, hela Värmlands museum med anläggningar på flera platser. 
Styrelsen har en uttalad målsättning att verka för att det skall genomsyra föreningens 
verksamhet och även synas utåt.  
 
Museiföreningen stödjer aktivt museets roll i den regionala utvecklingen i Värmland. 
Styrelsen är medveten om att förändringar i den regionala kulturutvecklingen i länet kan få 
betydelse för museet och därmed även för föreningen. Diskussion förs för att forma 
föreningens roll i ett tänkbart framtidsperspektiv. Vi bär en stark röst, våra medlemmars, med 
det ansvar som följer med det.  
 
I tider av förändringar är det synnerligen värdefullt med den fasta och positiva relationen 
mellan föreningen och museet. Föreningens medlemmar noterar den och uttrycker sin 
uppskattning.  
 
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.  
 
Under året har styrelsen arbetat för att ytterligare synliggöra föreningen bl a vid den 
Värmländska Bokfestivalen samt vid olika arrangemang på museet. Vår folder ”Bli vår vän” 
är en god hjälp för att presentera föreningen liksom informationen på museets hemsida samt 
på facebook. I år kunde vi dessutom visa ett bildspel från våra kulturresor. 
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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. Andra samarbetspartner har varit Svenska 
kyrkan och Hembygdsföreningen i Högerud. Genom dessa samarbeten kan föreningen 
erbjuda 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 hade 
rubriken ”Säffle och Åmål – en tidsresa på 300 år”. Som vid tidigare resor kunde tyvärr inte 
alla intresserade beredas plats. Ibland uttrycks önskemål om att dubblera våra resor men det är 
inte praktiskt möjligt för styrelsen. Reseberättelsen kan läsas på föreningens länk på museets 
hemsida. 
 
Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har haft 5 protokollförda sammanträden med Emelie Nilsson som ordförande 
och sekreterare. 
 
Årsmötet 
Styrelsen avser att vartannat år förlägga årsmötet på Värmlands Museum i Karlstad och 
vartannat på annan plats i länet. I år var ändå årsmötet förlagt i Karlstad p g a programmets 
karaktär att hedra de kvinnor och män som 1917 bildade en förening i syfte att ekonomiskt 
samla medel till ett länsmuseum. En självklar plats för årsmötet var därför Värmlands 
Museum i Karlstad. 
 
Kjell Fredriksson, tidigare kulturchef i Karlstad kommun, höll ett mycket uppskattat fördrag 
med rubriken ”1917 – de stora krisernas år- och här i Karlstad avstamp för ett nytt museum”. 
(Föredraget finns tillgängligt i Museiföreningens arkiv.) 
 
Violinist Per-Olof Davidsson spelade en stämningsfull och tidsenlig musik som fin inramning 
till denna högtidskväll. 
 
Ny hedersmedlem 
På årsmötet utnämndes avgående styrelsemedlemmen Jonas Wirén till föreningens 
hedersmedlem med motiveringen 
”För att under årtionden verkat och delat med sig av rik insikt om det värmländska 
landskapets natur och kultur”.  
Diplom och blommor överlämnades. 
 
Dessutom fattade årsmötet beslut om stadgar för Stiftelsen Helge Kjellins Minnesfond vilka 
konfirmerades i ett extra årsmöte 6 september 2017. 
 
Antalet medlemmar 
Vid årsskiftet kunde föreningen notera 1682 medlemmar varav 11 ständiga och 9 heders-
medlemmar. Antalet är en minskning jämfört med förra året.  
Styrelsen försöker analysera orsakerna och tror, att anledningen är museets pågående 
ombyggnad med oro för minskade möjligheter till utställningsverksamhet. Samtidigt uttrycker 
medlemmar uppskattning för att museet bygger om till mer ändamålsenliga lokaler för 
besökare med funktionsvariationer och för att kunna visa utställningar som tillgodoser tidens 
miljömässiga krav. 
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Medlemskap i Museiföreningen är fortsatt attraktivt. Vår trogna kader av medlemmar 
fortsätter att vara medlemmar och nya har kommit till. 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. 
 
Samarbetet med Värmlands Museum 
Inledningsvis önskar Museiföreningen, som vänförening till Värmlands Museum framhålla, 
att föreningen med glädje understryker och stödjer museets centrala roll i den regionala 
kulturutvecklingen i Värmland. Medlemmar säger att de har bilden ”Museet och 
Museiföreningen tillsammans”, vilket är glädjande och förtroendegivande. 
Museiföreningen önskar framföra sin stora uppskattning och för värdet i det nära och goda 
samarbetet mellan föreningen och museet. Den goda relationen utgör en stabil och värdefull 
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 ”Nils 
Keyland & finnskogen” förmedlar på ett förnämligt och spännande sätt unik kulturhistoria i 
Värmland och väcker stort intresse för det finska i Värmland. Årsboken bidrar stort till 
intresset att följa utvecklingen av Finnskogscentrum i Torsby kommun. 
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Överlämnandet av donation 
Som uppgetts i förra årets verksamhetsberättelse, erhöll föreningen en donation från ett 
dödsbo i Stockholm, ett porträtt av författarinnan och poeten Gunvor Anér, uppvuxen i 
Högerud utanför Arvika. Gunvor Anérs dikter utges av Föreningen Värmlandslitteratur. 
Enligt beslut i styrelsen överlämnades tavlan som gåva till Hembygdsföreningen i Högerud i 
maj månad. Överlämnandet inramades med uppläsning av Gunvor Anérs diktskatt och med 
sång och musik av tonsatta dikter. Programmet hade utformats av hembygdsföreningen. Ett 
reportage om kvällen kunde man läsa i Föreningen Värmlandslitteraturs medlemsblad.  
 
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 ev 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 portokostnaderna är höga. 
 
Museiföreningen finns på museets hemsida www.varmlandsmuseum.se med information om 
föreningens verksamhet. En styrelsemedlem ansvarar för föreningens facebooksida, gör 
reportage och sätter in bilder och ger annan information. Man kan skicka brev till styrelsen 
via varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se. 
 
Museet har samma informationsplats som tidigare i entrén på museet med information om 
föreningen, vårt program, vår folder och presentkortet.  
 
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. 
I år kunde för första gången visas ett bildspel från flera års kulturresor. 
 
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 tråkigt nog inte klar i tid för 
festivalen utan medlemmarna fick den hemskickad vid senare tillfälle.  
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Presentkortet 
För den som vill ge bort ett medlemskap i Museiföreningen som gåva finns möjlighet att köpa 
ett presentkort i museibutiken. Denna möjlighet utnyttjas inte så mycket som önskvärt. 
Medlemmar uttrycker att de inte känner till det. 
Styrelsen kommer att fundera på hur informationen om presentkortet skulle kunna förbättras. 

 
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.  
Januari 
Långban gruv- och kulturby - en kulturmiljö och en samhällsresurs 
Projektledare Susanne Berggren, Värmlands Museum och Filipstads kommun. 
 
Februari 
Kyrkogården som kulturbärare 
Arkitekt Inger Berggrén och major Per Berggrén. 
 
Mars 
Racken och Japan – japanska influenser i svensk konst och konsthantverk 1883-1915 
Konstintendent vid Värmlands Museum Elisabet Yanagisawa. 
 
Maj 
Gunvor Anér.  
Porträtt av författarinnan överlämnas till Hembygdsföreningen i Högerud. I samband med det 
porträtterades hennes diktskatt. Programmet skedde i samarbete med Hembygdsföreningen i 
Högerud på hembygdsgården Tomta. 
 
 Årsmöte 
”Föreningen för Värmlands läns Museum 1917-Värmlands Museiförening 2017.”  
Föredrag av Kjell Fredriksson. 
 
September 
”Säffle och Åmål – en tidsresa på 300 år”. Museiföreningens kulturresa. 
 
 ”Buddhism i Japan” 
Religionshistoriker Lektor Katarina Plank, Karlstads Universitet. 
 
 ”Hantverket och konstnärerna runt sjön Racken”. 
Clas Moser, känd bl a från TV:s Antikrundan 
Ett samarrangemang med Värmlands Museum. 
 
Oktober 
”Balmusik och dans från Carlstad anno 1819” 
Under ledning av P-O Davidsson medverkade Apertins Herrgårdsdansare samt Kulturskolans 
kammarorkester med elever på Residenstorgets Konferens. 
 
November 
 ”Utsatthet och närvaro i J H Engströms fotokonst” 
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Lektor Monica Furu, Konst och bildgestaltning vid Karlstads Universitet. 
 
Värmländsk Bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad 
 
December 
”Frihet, jämlikhet och reformation – 500 år med Luther” 
Ett samtal mellan Biskop Sören Dalevi och Per Svensson, författare och journalist. 
Ett samarrangemang med Värmlands Museum och Svenska Kyrkan. 
 
Medlemsutveckling 
Medlemsantalet 2017 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 1632 (varav 396 enskilda och 1452 familjemedlemmar) 
2017 1682 (varav 352 enskilda och 1330 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 
Värmlandsfinska kulturstiftelsen 

    Stiftelsen Helge Kjellins Minne 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas Län beslöt 25 oktober 2017 att registrera Stiftelsen Helge Kjellins Minne i 
stiftelseregistret. 
 
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 2017 liksom 
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tidigare år ledigförklarats i annonser i VF och NWT samt på Museets hemsida. Ansökningsblanketter 
går att ladda ner från hemsidan.  
 
Stipendiet ur Värmlands Musei vänners stiftelse, som utdelas vartannat år, ledigförklaras dock 
genom inbjudningar som ställs till konstnärers och konsthantverkares organisationer och till 
utbildningsanstalter. 
 
 
Förvaltning av stiftelsernas tillgångar 
Marknadsvärdet av stiftelsernas förmögenhet uppgick 2017-12-31 till kr 14 931 211 kr  
(f å 14 570 719 kr), fördelat enligt följande: 

 
Kkr 2017-12-31 2016-12-31 
Bank 521 133 
Aktier   
   Industri 5 163 4 275 
   Material 2 715 2 306 
   Finans 2 494 2 539 
   Sällanköp 1 046 1 999 
   Hälsovård - 292 
   Telekom 616 549 
   Fastigheter 2 376 2 478 
Summa aktier 14 410 14 438 
Summa tillgångar 14 931 14 571  

  
     Börsens index OMXS30 steg under 2017 med 3,9 % (f å 4,9 %) . Under året har innehavet i H&M 

halverats samtidigt som övervärdet på 430 kkr ersatts av ett undervärde på -51 kkr. På positiva 
H&M-sidan finns en reavinst på 53 kkr samt utdelning på 52 kkr. Under 2018 har innehavet sjunkit 
ytterligare i värde. Årets totala utdelningar uppgick till 531 kkr (f å 522 kkr). Utbetalade anslag mm 
uppgick till 414 kkr (f å 391 kkr).  

 
Utdelning ur stiftelser 2017 
De förvaltade stiftelsernas avkastning under år 2016 jämte kvarvarande från tidigare år gav ett 
underlag för utdelning på 425 342 kr (f å 418 057 kr), varav följande belopp beviljats:  

 
Till Stiftelsen Värmlands Museum 

  Museets årsbok                75.000 
  Ny basutställning                     329.000 
 Externa sökanden 
  P-O Davidsson, Carlstad Balorchestre dec 1819      10.000 
   
Årets fördelning av medel vad gäller ny basutställning är den första 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. Värmlands Museum förväntas efter färdigställd utställning redovisa hur 
medlen använts.  
 
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 Landstinget i Värmland och Karlstads kommun huvudman 
för Stiftelsen Värmlands Museum. 
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Den regionala kulturutvecklingen i länet kan få betydelse för föreningen. Styrelsen avser att bygga en 
beredskap genom att diskutera och forma föreningens roll i ett framtida kulturperspektiv.  
 
 
 
 
     
 

VÄRMLANDS     

MUSEIFÖRENING    
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RÄKNING 2017 2016 

 

201
6 2015  

     
INTÄK
TER   
Medlemsa
vgifter 
mm 

283 
185 

304 
605 

Stiftelsern
as 
administra
tionsbidra
g 

50 
000 

75 00
0 

Lotteriintä
kt 

                       
0 

28 
000 

    
Summa 
intäkter 

333 
185 

407 
605  

    
    
KOSTN
ADER   
Årsboken, 
medlemm
arnas 
andel 

60 
000 

75 
000 

Arrangem
ang 

27	
811	

12	
449	

Värmland
s Museum   

 Bidrag 
76 

275 
82 

950 

 

Adminis
trationsk
ostnader 

33 
600 

33 
225 

Revision 
33 

063 
31 

063       244 901 
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Redovisni
ng m fl 
uppdrag 

18 
126 

18 
152 

Sammantr
ädeskostn
ader 

11 
528 9 020 

Notariat- 
o 
bankkostn
ader 

2 
330 

36 
793 

Porto o 
medlemsr
egister 

39 
324 

48 
812 

Annonser 0 6 523 
Gåva till 
VM, 
lotteriintä
kt 0 

28 
000 

Övrigt 
6 

971 
14 

821 
    
Summa 
kostnade
r 

309 
028 

396 
808 

    
Förändri
ng 
aktivitets
fond 

-24 
000 

-10 
000 

    
Årets 
resultat 157 797 

  

    
 

 

 
 Not 2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Långfristiga värdepappersinnehav 1 7 292 265 7 577 911 
Summa anläggningstillgångar  7 292 265 7 577 911 

    
 
 
 
 
 
VÄRMLANDS    

MUSEIFÖRENING    
Org.nr 873201-0171    
 

   
 
BALANSRÄKNING 
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Omsättningstillgångar    
Fakturerade medlemsavgifter 2018 0 198 200 
Bank och plusgiro 22 381 125 756 
Depåkonto  521 549 132 481 
Summa omsättningstillgångar  543 930 456 437 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  7 836 195 8 034 348 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Balanserade medel  139 379 138 582 
Årets resultat  157 797 
Summa eget kapital  139 536 139 379 

    
Avsättning aktivitetsfond  124 000 100 000 

    
Avräkning med stiftelserna 2 7 500 417 7 390 129 

    
Kortfristiga skulder    
Avräkning Värmlands Museum  17 250 65 810 
Förskottsdebiterade medlemsavgifter                                                                                    600 305 950 
Upplupna kostnader  54 392 33 080 
Summa kortfristiga skulder  72 242 404 840 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 836 195 8 034 348 

 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
    
Värdepapper  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

 
 
 
VÄRMLANDS  
MUSEIFÖRENING 
Org.nr 873201-0171 
 
 

 
    
Not 1   
    

 

  
VÄRDEPAPPER    
    
Aktier Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

 Antal 2017-12-31 2017-12-31 
ABB 860 144 394 189 458 
Akelius PR BTA 850 272 000 281 350 
Atlas Copco AB B 2 390 278 913 751 894    
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Bilia A 1 000 93 750 80 000 
Billerud Korsnäs AB 10 990 606 266 1 544 095 
Bonava B 1 370 57 540 157 002 
Clas Ohlson AB B 2 000 227 724 225 000 
Essity B 1 000 246 400 233 000 
Handelsbanken A 8 600 442 183 964 920 
Hennes & Mauritz B 3 000 559 119 507 900 
Holmen AB B 1 910 471 680 832 760 
Industrivärden C 2 960 189 440 599 400 
Kungsleden AB 12 240 309 391 728 280 
NCC AB B 2 200 249 016 346 060 
Ratos AB B 4 210 160 927 150 886 
Sandvik AB 13 380 427 238 1 922 706 
SCA B 4 000 259 200 338 200 
Securitas AB B 4 780 337 755 684 496 
Skanska AB B 2 870 203 770 487 900 
SKF B 3 000 452 100 546 600 
Swedbank AB A 4 700 435 189 930 130 
Tele2 AB B 2 490 121 388 250 992 
Telia Company AB 10 000 416 589 365 500 
Wihlborgs Fastigheter AB 1 910 100 776 374 933 
Volvo B 6 000 229 518 916 200 
TOTALT AKTIER 7 292 265 14 409 662 

    
Saldo depåkonto  521 549  

 

    
 

 
 
 
 
VÄRMLANDS 
MUSEIFÖRENING    

 

   
Org.nr 873201-0171       
        
Not 2        
Översikt stiftelser 2017-01-01 - 2017-12-31      
 Ingående	 Intäkter	 Kostnader	 	 Anslag		 Utgående	 	

	 behållning	 Avkastn.	 Förvaltn.	 Reares.	 	 behållning	 	
Landshövding		 		 	    		 	
A.	Westling	 1	124	360	 130	541	 -12	300	 10	735	 -98	000	 1	155	336	 	

	 		 	    		 	
Fryksdalens		 		 	    		 	
Gille	 1	675	554	 111	437	 -10	500	 9	164	 -83	000	 1	702	655	 	

	 		 	    		 	
Teod.	Eriksson	 1	138	148	 76	414	 -7	200	 6	284	 -58	000	 1	155	646	 	    
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Värmlands		 		 	    		 	
Musei	Vänner	 707	773	 43	513	 -4	100	 3	578	 -43	000	 707	764	 	

	 		 	    		 	
Värmlandsfinska		 		 	    		 	
Kulturstiftelsen	 1	651	732	 106	130	 -10	000	 8	727	 -80	000	 1	676	589	 	

	 		 	    		 	
 		 	    		 	

Tor	Stawe	 692	811	 43	513	 -4	100	 3	578	 -32	000	 703	802	 	
	 		 	    		 	
 		 	    		 	

Helge	Kjellins		 		 	    		 	
Minnesfond	 399	751	 19	103	 -1	800	 1	571	 -20	000	 398	625	 	

	 		 	    		 	
 		 	    		 	
Summa	 7	390	129	 530	651	 -50	000	 43	637	 -414	000	 7	500	417	 	

 

  
 
 

     

       
       

 
 
 
 
 
 
 

    

   
 
 
 
 
VÄRMLANDS MUSEIFÖRENING 

   

Org.nr 873201-0171    
    
    
    

Karlstad 2018-03-28    
    
    
    

Kenneth Johansson                             Emelie Nilssson                  Ann-Sofie Hedin-Kästel 
Ordförande 

 Emelie Nilsson Annesofie Hedin-Kästel 

    
    

 
Svetlana Pimonova-Lund                  Lena Fjellborg                     Lars Olsson 
 
 

 Lena Fjellborg             
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Ingrid Sörlin                                      Inger Jonsson                         Katarina Hultkrantz 
 
 
 
 
Lars Lingsell                                    Margareta Wallin Wictorin 
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