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Rådsberättelse över Carlstads-gillets verksamhet under arbetsåret  
1 oktober 2004 –  30 september 2005. 
 
Gillets medlemmar Antalet medlemmar var vid arbetsårets slut 375 st.                                        
 
Hedersgillesmedlemmar: Erik Bergqvist, Lars Wennberg, Per Jan Wållgren och 

Ingemar Eliasson. 
 
Rådets sammansättning:     Ålderman               Leif Alte 
                                            V. Ålderman          Martin Edman 
                                            Skrivare                 Erik Hellberg 
                                            Skattmästare          Per Anders Olson 
                                            Arkivarie               Lena Flinck-Maechel 
                                           Munskänk              Bill Ivarsson 
                                            Redaktör                Per Berggrén 
                                            Bisittare                 Karl Axel Hjerdt 
                                            Bisittare                 Ragnar Hedin 
                                            Bisittare                 Carlåke Skoghäll 
                                            Bisittare                 Johanna Magnusson 
 
 
Räkenskaps-   har varit Mattias Biörklund och Börje Nygren med Kjell 
granskare                   Mollstedt som ersättare.   
 
Valdelegerade                   har varit Lars Myhrén (sammankallande ), Sven Maechel 
                                           och Gunnar Ekström. 
 
Höstgillet 2004                  avhölls i Grands matsalar. Till Ålderman för ett år omvaldes 
                                          enhälligt Leif Alte. Intogs sex stycken nya medlemmar. Efter 
                                          förhandlingarna kåserade Carlstads-Gillets redaktör Per Berggrén 
                                          samt visade bilder från sin nyutgivna och kritikerrosade bok  
                                          ”Värmlands Pärlor”. Ett uppskattat kåseri som visades genom 
                                          varma applåder. Åldermannen avtackade Anders Blomqvist för 
                                          det långvariga och fina arbete han lagt ner som rådsmedlem och 
                                          och då under flera år som Gillets arkivarie. Nämnde också om det 
                                          värdefulla arbete han lagt ner i Stadsträdgården. 
 
Vårgillet 2005                  avhölls i Stadshotellets festvåning. Intogs sex nya medlemmar. 
                                         Beslutades om oförändrad årsavgift = 175 kronor. Efter 
                                         förhandlingarna underhöll vår medlem Arne Norén med ett 
                                         mycket uppskattat program som han kallar VÄRMLAND I 
                                         DIKT OCH TON ”En resa i vårt fantastiska landskap i levande 



                                         och döda poeters sällskap”. 
Rådssammanträden         Under arbetsåret har rådet sammanträtt nio gånger. 
 
Aktualiteter                     Statuter/förutsättningar för Gillets författarstipendium har tagits fram 
                                        och beslutats i Rådet efter verksamhetsårets utgång. Första gången  
                                        för utdelning av stipendium, kan bli aktuellt först vid Höstgillet 
                                        2006 
                                         
                                        En del av det material som Gillet deponerat hos Värmlands Museum 
                                        såsom tavlor m.m. finns med i basutställningen ”Stadsliv-Karlstad”. 
 
                                        Alla fotobilder som arbetsgrupperna arbetat med på Värmlandsarkiv 
                                        är nu identifierade och registrerade. Dock pågår en del 
                                        kompletterande arbete avseende fastighetsbeteckningar. 
                                        Det finns ett ytterligare antal fotobilder i Gillets kanslilokaler som 
                                        kan bli aktuella för identifiering och registrering. 
 
                                        Under arbetsåret har informationsblad och tidningen Gillet utgivits. 
                                        Glädjande är att vi fått höra många uppskattande ord om tidningen. 
 
                                        Vi har också en hemsida som vår medlem Göran Engström handhar 
                                        på ett förtjänstfullt sätt. 
 
Gåvor                              Inkomna gåvor som inkommit under arbetsåret redovisas i särskild 
                                        förteckning.  
 
 
Karlstad i november 2005 
 
 
Leif Alte                                                                       Erik Hellberg 
Ålderman                                                                     Skrivare 
 
 
                                        
 
 
 
 
                 


