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Rådsberättelse över Carlstads-Gillets verksamhet under arbetsåret  
1 oktober 2002 – 30 september 2003. 
 
Gillets medlemmar        Antalet medlemmar var vid arbetsårets slut 365 st.            
 
Hedersgillesmedlemmar  har varit Einar Ander, Erik Bergqvist, Lars Wennberg, 
                                         Olov Wennberg , Per Jan Wållgren. 
 
Rådets sammansättning    Ålderman             Leif Alte 
                                          V. Ålderman        Martin Edman 
                                          Skrivare               Erik Hellberg 
                                          Skattmästare        Per Anders Olson 
                                          Arkivarie             Anders Blomqvist 
                                          Munskänk            Bill Ivarsson 
                                          Redaktör              Per Berggrén 
                                          Bisittare               Göran Engström 
                                          Bisittare               Karl Axel Hjerdt 
                                          Bisittare               Ragnar Hedin 
                                          Adjungerad         CarlÅke Skoghäll 
 
Räkenskaps- 
granskare                          har varit Mattias Björklund och Kjell Mollstedt. 
 
Valdelegerade                  har varit Lars-Erik Myhrén (sammankallande), Sven Maechel och 
                                         Gunnar Ekström. 
 
 
                                                                               
Höstgillet 2002                avhölls i Stadshotellets festvåning. Till Ålderman för ett år  
                                         omvaldes enhälligt Leif Alte. Det var ett historiskt Gillesmöte 
                                         såtillvida att det var första gången vi valde in kvinnor som 
                                         medlemmar i Gillet. Sammanlagt intogs elva nya medlemmar varav  
                                         två kvinnor. Efter förhandlingarna höll Martin Karlsson från            
                                         Värmlands Museum ett uppskattat föredrag som framförallt gällde 
                                         hans iakttagelser avseende Karlstads historia ur ett arkeologiskt 
                                         perspektiv och då med anknytning till det utgrävningsarbete han 
                                         utfört i centrala Karlstad under de senaste åren. 
 
Vårgillet 2003                  avhölls i Stadshotellets festvåning. Intogs åtta nya medlemmar och 
                                         av dessa var fyra kvinnor. Efter förhandlingarna höll förre lands- 
                                         hövdingen Ingemar Eliasson ett mycket uppskattat anförande 
                                         under rubriken ”Karlstads utveckling – en angelägenhet för hela 
                                         Värmland”.     
     
                                         



                               
Aktualiteter                     En arbetsgrupp har kommit igång som arbetar med identifiering/ 
                                        registrering av fotobilder som förvaras på Värmlands Arkiv. 
 
                                        Under året har Carlstads-Gillet fått en hemsida, http://www. 
                                        carlstads-gillet.s.se. På sidan finns samlat länkar om Karlstad 
                                        och olika gillesmedlemmars hemsidor. Gillets skriftserie presenteras 
                                        liksom Gillets upplysningstavlor. Gillets stadgar finns där och Rådet 
                                        presenteras med mera. På hemsidan anges också Carlstads-Gillets 
                                        e-postadress, carlstads-gillet@telia.com 
 
                                        Efter några år i träda fick Carlstads-Gillets tidning ”Gillet” en nystart 
                                        våren 2003 då nummer 16, årgång 12 utgavs. Tidningen 
                                        kompletteras med ett informationsblad som utsänts tillsammans 
                                        med kallelse till Höstgille.                                  
                                         
                                        
                                        Från Sten-Ove Carlvik inkom till Gillet en förfrågan och erbjudande, 
                                        att till ett förmånligt pris inköpa restupplagan av nostalgiböckerna  
                                        om gamla Karlstad, som han och Lars ”Bläckis” Bäckström gett ut 
                                        och som ingår i Gillets skriftserie. Syftet med inköpet skulle vara att 
                                        sprida böckerna till servicehus, gruppboende m.m inom Karlstads 
                                        kommun samt till olika avdelningar vid centralsjukhuset i Karlstad. 
                                        I ett samverkansprojekt med omsorgsförvaltningen Karlstads 
                                        kommun och Karlstads Hembygdsförening betr. finansiering och 
                                        distribution av böckerna beslutades om inköp av 200 böcker, som nu 
                                        är distribuerade till servicehus m.m och olika avdelningar vid 
                                        centralsjukhuset i Karlstad. 
 
                                        Intensifierad genomgång betr. ej inbetalda medlemsavgifter har 
                                        företagits. 
 
                                         För att bl.a underlätta arbetet med medlemsregistret m.m. har ny 
                                         dator med kringutrustning inköpts.    
                                          
                                         Tillsammans med övriga föreningar i våning två och Skolmuseet i 
                                         Gamla Gymnasiet hade vi öppet hus lördagen den 5 april. 
                                         Vid rådssammanträde 03-05-14 enades rådet om att det kan räcka  
                                         med att ha öppet-hus en gång per år och att lämpligaste tidpunkten 
                                         är hösten. 
                                          
                                         Planering/förberedelsearbete inför 60-årsjubileét pågår. 
 
Gåvor                               Inkomna gåvor som inkommit under arbetsåret redovisas i särskild 
                                         förteckning. Se bilaga  
 
Karlstad i november 2003 
 
Leif Alte                                                                     Erik Hellberg 
Ålderman                                                                    Skrivare           


