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Verksamhetsplan för Carlstads-Gillets verksamhet år 2019 
 
År 2019 är ett speciellt år för Carlstads-Gillet. Vi kommer då att på olika sätt högtidlighålla 
att det är 75 år sedan Gillet bildades. Högtidlighållandet kommer att ske dels genom en 
Jubiléumsfest i samband med Vårgillet den 13 april samt dels genom en extra satsning på vår 
tidskrift. Kostnaderna för detta firande kommer att bli högre än vad som ryms inom 
ordinarie budget. Gillet kommer därför att ansöka om särskilda bidrag från framför allt 
Karlstad kommun, men även från en del utvalda företag. Ökade kostnader för tidskrifterna 
kan också till del finansieras ur våra fondmedel. 
 
Under år 2019 kommer Gillet fortsatt att stödja böcker som kommer att ingå i vår skriftserie. 
Närmast på tur är en bok om Stadsträdgården, som är ett resultat av ett E-förslag vilket 
Karlstads kommun antagit och bidrar med vissa medel till.  
 
Under år 2018 har Gillet inventerat sitt arkiv och flyttat detta till andra lokaler. Den unika 
samlingen av fotografier på glasplåtar som tidigare har förvarats på Värmlandsarkiv har nu 
flyttats till Karlstad kommuns arkiv. Även annat fotografiskt material förvaras på 
kommunarkivet. Övrigt arkivmaterial har flyttats till Gillets kontorslokal vid Residenstorget. 
Under år 2019 kommer detta att sorteras in och till stor del förvaras i våra lokaler. För detta 
ändamål anskaffas hyllor och förvaringsskåp. Genom dessa åtgärder har Gillet kunnat minska 
kostnaderna för arkivering samtidigt som en bättre överblick över materialet har skapats. 
 
Gillets Råd kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften från och med år 2019 med 50 
kronor till 300 kronor för enskild medlem. Rådet föreslår också att införa ett 
”hushållsmedlemsskap”, där två medlemmar i Gillet inom samma hushåll får betala en 
gemensam medlemsavgift på 450 kronor mot att det bara sker ett utskick av tidskriften och 
andra försändelser till detta hushåll. Den som eventuellt skulle vilja behålla sitt enskilda 
medlemskap kommer givetvis att få detta. 
 
För medlemsavgiften får man två nummer av Gillets tidskrift per år samt inbjudningar till 
Vår- och Höstgillen samt till våra PUB-Gillen. Det som kanske framför allt skall framhållas är 
att man genom medlemsavgiften starkt bidrar till att Carlstads-Gillet fortsatt kan vårda sitt 
material, sprida kunskap om stadens historia samt delta i utvecklingen av vår stad. 
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Gillets initiativ till PUB-Gillen har varit uppskattade. Hittills har vi haft tre sådana PUB-aftnar, 
som varit välbesökta. Vi kommer givetvis att fortsätta med denna aktivitet under år 2019 och 
framåt. 
 
Mot denna bakgrund presenterar Gillets Råd ett förslag till budget för år 2019 (bilaga). 
 
Budgetförslaget bygger på erfarenheterna av verksamhetsåret 2018, där Gillets verksamhet 
enligt prognosen verkar hålla sin budget också utan att behöva ianspråkta fondmedel. En 
stor förklaring till detta är att vi aktivt har arbetat med att driva in medlemsavgifterna. 
 
Den föreslagna budgeten utgår från ordinär verksamhet. Det kommer förhoppningsvis att 
uppstå utgifter i samband med 75-årsjubiléet, men utgifter som kan kunna matchas med 
inkomster i form av särskilda bidrag och gåvor. Utfallet av detta är för tidigt att uttala sig om 
i skrivande stund. 
 
Karlstad den 
 
För Carlstads-Gillets Råd 
 
 
 
Inger Berggrén Lennart Hellqvist Barbro Brolinson 
Ålderman  Skrivare  Skattmästare 
 
 
 
 


