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Ordföranden har ordet

Att leda ett företagsarkiv – en spännande utmaning!

I och med att årets förord till årsberättelsen också blir mitt sista 
förord som ordförande i Värmlands Företagshistoria, vill jag börja 
med att tacka er alla för det fina förtroende jag fått av er under 
fyra verksamhetsår nu.

Jag har, så länge jag kan minnas, intresserat mig för företag och 
företagshistoria. Hela min studietid, min tid som arkivarie på 
Värmlandsarkiv, som doktorand på Karlstads universitet och nu 
som arkivarie på Region Värmland har präglats av ett starkt 
engagemang och intresse i företagens arkiv och historia.

Med den bakgrunden kanske ni förstår att ordförandeskapet för Värmlands Företagshistoria, landets 
äldsta näringslivsarkiv, har varit både en rolig och spännande utmaning för mig. Här har jag fått lära 
mig massor om företagens utmaningar i ett 2020-talets Värmland, Sverige och omvärld. En sak 
framstår med all tydlighet – vi kan inte längre arbeta på som vi gjort. Nya tider kräver ibland också nya 
(eller åtminstone nygamla) lösningar och här gäller det att vi är alerta.

Ska vi som företagshistorisk organisation fortsätta vara en relevant medspelare för de värmländska 
företagen, i deras vardag – då måste vi också vara och verka där företagen är, se deras frågor och 
hörsamma deras behov av olika arkivtjänster. Men – vi måste kanske framför allt bli bättre på att visa 
att vår verksamhet borgar för kvalitet och långsiktighet – hos oss sätts ju alla företagsarkiven in i det 
stora sammanhanget. Hos oss kan alla – forskare, studenter och en historieintresserad allmänhet 
studera våra näringslivsarkiv och samtidigt studera arkiv från kommuner, landstinget, regionen, staten 
och ideella föreningar på en och samma plats. Den möjligheten är fullständigt unik! Den finns mig 
veterligen endast hos oss som samverkar i Arkivcentrum Värmland.

Kort sagt – vi måste ta ett steg framåt och möta er alla i vardagen – våra medlemmar, deponenter – 
men också skapa nya kontakter med fler företag, så att vi kan berätta om denna unika möjlighet. För 
att uttrycka det lite mer fyndigt – vill man som företag gå till historien så gör man det säkrast hos 
Värmlands Företagshistoria!

När jag nu lämnar posten som ordförande, gör jag det i ett läge där samtal förs med Region Värmland 
om hur ett framtidens Värmlands Företagshistoria kan arbeta på nya sätt för att fortsätta att vara den 
relevanta medspelare till företagen som vi har varit under drygt 50 år nu. Syftet är ju dock på många 
sätt detsamma som det alltid varit – att verka för bevarandet och användandet av informationen i 
företagsarkiven.

Jag hoppas nu att min efterträdare på ordförandeposten får ha det minst lika roligt och spännande som 
jag har haft det i företagsarkivens värld och i Värmlands Företagshistoria. Kanske är det just nästa 
ordförande som får glädjen att ”ro i land” ett nytt avtal med Region Värmland, ett avtal som 
förhoppningsvis tydligare öppnar upp för oss att visa upp oss, handla och agera i företagens värld.
 
Avslutningsvis och återigen – stort tack för ert förtroende, det har varit några fantastiska år som jag för 
alltid tar med mig!

/Hans Hulling, ordförandeTyg av rayontråd
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Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom årsmötet och det 
konstituerande styrelsemötet den 7 maj haft 5 sammanträden. 
Sammanträdena har genomförts helt eller delvis digitalt pga. 
Coronapandemin.

Föreningen höll sitt årsmöte den 7 maj på Teams, helt digitalt. 
Årsmötet öppnades av ordförande Hans Hulling, vilken också 
valdes till att leda årsmötet. Årsmötets val av ordförande, 
styrelseledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant 
utföll enligt följande:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Värmlands Företagshistoria bildades 1970 under namnet 
Föreningen Värmlandsarkiv. Föreningens ändamål är att främja 
historiskt och ekonomiskt inriktad forskning genom förvaring, vård 
och tillgängliggörande av arkivalier från företag och andra 
institutioner i Värmlands län. Föreningen skall också verka för att 
öka intresset för näringslivets arkivfrågor.

--------------------------------------------------------------------------------------

Älvenäs, Vålberg Personalbostäder för 
Svenska Rayon AB Flygfoto
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Ekonomi

Årsmötet fastställde bokslut för 2020 och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att 
medlemsavgiften fortsatt skall vara 500 kronor och 
att även administrationskostnaden vid gåva/över-
lämnande av arkiv till Värmlands Företagshistoria 
fortsatt skall vara 500 kronor.

Övriga avgifter uppräknas årligen enligt KPI och 
ska justeras den 1 januari. Statsbidrag utgick under 
budgetåret 2021 med 282 000 kronor. Föreningen 
fick utöver detta ett extra coronabidrag på 200 000 
kronor.

Den ekonomiska verksamheten under 2021 och 
ställningen vid årets slut framgår av resultat- och 
balansräkning (bilaga 2 och 3). Driften gav ett 
överskott på 140 276 kronor och 79 öre. 
Föreningens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 
1 752 483 kronor och 87 öre.

Under de senaste åren har föreningen haft 
kontakter med Region Värmland och Värmlands-
arkiv gällande föreningens situation med bland 
annat ägarlösa arkiv vilket har resulterat i en allt 
mer ansträngd ekonomi.  Till viss del har de 
ökande kostnaderna för ägarlösa arkiv nu 
balanserats långsiktigt med det ökade statliga 
stödet. Under 2021 har samtalen med Region 
Värmland och Värmlandsarkiv resulterat i en 
gemensam ambition, nämligen att ett helt nytt 
avtal på sikt ska skrivas. Som ett första steg i den 
processen påbörjades arbetet med en 
avsiktsförklaring. 

Medlemmar och deponenter 
2021-12-31

Föreningen hade vid årsskiftet 58 medlemmar och 
deponenter (bilaga 4)

Nya depositionsavtal

Smeden August Larsson, avtal med privatperson

Viskos Rayon-tyg
Viskos rayon-tyg platt och ljus, ljus färg, bra elasticitet, bra fuktabsorption, fast rynkskydd, 
stabil skala polyester / rayon. Poly / viskos / ull som passar enhetligt tyg

Leveranser av enskilda arkiv under 2021

Föreningen har under året tagit emot 13 leveranser om totalt ca. 137 hyllmeter:
• Smeden August Larsson   Nyleverans  Deposition
• Almi Företagspartner   Tilläggsleverans Deposition
• SkandiaMäklarna (gallring) x 6  Tilläggsleverans Deposition
• Värmlandstrafik AB (gallring)*  Tilläggsleverans Deposition 
• Predikosamlingen, Gunnar Edström Nyleverans  Gåva
• Svenska Rayon AB    Nyleverans  Gåva
• Geijersamfundet    Tilläggsleverans Deposition
• Rottneros AB    Tilläggsleverans Deposition

Bland levererade arkiv kan i år särskilt nämnas arkivet efter Svenska Rayon AB:s fabrik 
i Älvenäs, en gåva som uppgår till ca. 35 hyllmeter och överlämnades av Svenska Rayon 
Museum.

*En leverans av både bevarande- och gallringmaterial mottogs från Värmlandstrafik 
AB under 2021 som deposition, men delen som ska bevaras omgjordes till ett 
överlämnande till Regionarkivet, eftersom Värmlandstrafik AB är ett region-ägt bolag 
som därmed omfattas av regionens arkivreglemente.

Svenska Rayon Museum
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Föreningens verksamhet

Styrelsens arbete styrs av ett årshjul och den årliga 
verksamhetsplanen som arbetas fram i samarbete med 
personal från Värmlandsarkiv. Föreningen har ingen egen 
personal utan hämtar resurser från personal på 
Värmlandsarkiv som är anställda av Region Värmland. 

Föreningens verksamhet finansieras genom deponenter, bidrag 
från Region Värmland samt statsbidrag från Statens kulturråd 
via Samverkansmodellen. Kulturrådets styrelse beslutar om 
fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet, 
där Region Värmlands kulturplan utgör underlag för statens 
bidrag.

För Värmlands Företagshistoria har Helena Säther och 
Magnus Hakala under året medverkat vid en samverkans-
konferens anordnad av Region Värmland. Helena har 
tillsammans med Magnus sammanställt information och 
statistik för den årliga verksamhetsredovisningen till 
Statens kulturråd.

Värmlandsarkivs bokbindare, Kristine Novika-Svensson, 
deltog på den av Centrum för Näringslivshistoria anordnade 
dagen ”History Marketing Summit” den 9 september.

Arbetet med enskilda arkiv

Enskilda arkiv förtecknade under 2021, av Värmlandsarkivs personal

• Nils Danielsens efterlämnade handlingar Nyförteckning
• Deje pappersbruk    Nyförteckning
• Norsälvens sågverk    Nyförteckning
• Värmlandsarkivs ämbetsarkiv   Tilläggsförteckning
• Bosjö bruk     Tilläggsförteckning
• Albert Bergström, Bosjö bruk   Tilläggsförteckning
• Molkoms kvarn och grynverk   Nyförteckning
• Molkoms Cemetvarufabriks AB  Tilläggsförteckning
• Molkoms bruk     Nyförteckning
• Smeden August Larsson   Nyförteckning
• Adolfsfors Bruk/AB    Tilläggsförteckning
• Gunnar Edström (Predikosamlingarna) Nyförteckning
• Billeruds dossierer    Tilläggsförteckning
• Hällefors bruk     Tilläggsförteckning

 

Anders Houltz

Flygfoto över Rottneros AB 
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Bevarandeåtgärder

Värmlandsarkivs bokbinderi har bland mycket annat lagat band 
i arkiven från Hällefors bruk och Karlstads Spinneri AB och 
utfört omfattande bevarandeåtgärder i Adolfsfors bruks arkiv. 
Bokbinderiet utförde även ett större saneringsarbete av 
Värmlandstrafik AB:s levererade arkiv i samband med att det 
togs emot, eftersom de hade problem med silverfisk i materialet.

Konsultuppdrag

Inga konsultuppdrag har utförts under året, på grund av den 
rådande Corona-pandemin.

Utställning

En utställning om rösträttsrörelsen producerades som en del av 
demokratiåret 2021 av arkivarie Jenny Moström och bokbindare 
Kristine Novika-Svensson. Utställningen visas i Galleri Pentryt 
på Arkivcentrum samt fanns med på Värmlands Bokfestival. 
 

NYKTERHETSRÖRELSEN
Spritens för- och nackdelar hade debatterats 
i Sverige ända sedan Gustav III:s tid. Men 
under 1800-talet började motståndet mot   
alkoholen att organiseras. Det söps helt 
enkelt för mycket i Sverige vilket utgjorde en 
fara för folkhälsan. 1837 bildades Svenska 
Nykterhetsrörelsen som tio år senare hade ca 
100 000 medlemmar över hela landet. 

Nykterhetsrörelsernas föreningar kallades 
ofta för loger och Värmlands första            
nykterhetsloge bildades i Kristinehamn 1881. 
Den döptes till IOGT Logen 41 Drottning      
Kristina. Snart fanns det nykterhetsloger på 
nästan varje värmländsk ort.

Målet för nykterhetsrörelsen var att få fram 
ett lagstadgat förbud mot rusdrycker, vilket i 
sin tur skulle göra att Sverige kunde lyfta sig ur 
den utbredda sociala misären. Genom att 
upplysa invånarna om vikten av en sund och 
nykter livsstil, skulle det vara lättare att        
möjliggöra en social och ekonomisk               
utveckling i landet. 

På nykterhetslogernas möten skulle alla 
medlemmar, i god demokratisk ordning, 
benämnas lika. De kvinnliga medlemmarna 
som syster och de manliga som broder. För 
många av medlemmarna blev deras förening 
en slags skola där de fick lära sig om 
demokrati, samt även driva egna frågor som 
de själva ansåg vara viktiga.

Saneringen av silverfisk och spinel

Insekter fastnar på dubbelthäftande tejp
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Värmlandsarkivs/Regionarkivets organisation

Personal var 2021 följande (heltid om inte annat anges)  
                                           
• Arkivchef Ulf Andersson
• Arkivarie Monica Dahlgren tom 20210531 
• Arkivarie Petra Berglund   
• Arkivarie Jan Löfgren
• Arkivarie Anneli Bihl
• Arkivarie Maria Olofson
• Arkivarie Magnus Hakala
• Arkivarie Elin Furu
• Arkivarie Martha Jansson tom 20210131
• Arkivarie Björn Midböe 
• Arkivarie Jenny Moström
• Arkivarie Hans Hulling from 20211101
• Arkivarie Erik Andersson
• Arkivarie Moniqa Svensson tom 20211231
• Arkivassistent Marita Toreheim tom 20211231
• Arkivassistent Johan Molander (50%)
• Arkivassistent Ann-Cathrine Bolund 
• Arkivassistent Ola Lundström (25%)
• Arkivassistent Eva-Gullan Näsström
• Arkivassistent Anders Wennerström
• Arkivpedagog Olle Nilsson
• 1:e Bokbindare Kristine Novika Svensson 
• Koordinator Helena Säther 

Organisationsförändring

Under 2021 har arbetet fortsatt med att organisera den nya enhetliga 
arkivverksamheten som innebär en sammanslagning av verksamheterna 
Värmlandsarkiv och Regionakivet. Arkivet hör organisatoriskt till 
kansliavdelningen och ligger under Kultur- och bildningsnämnden som 
också är arkivmyndighet.

Årsredovisningar från Värmlandstrafiks AB arkiv
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Värmlandsarkivs verksamhet

Tillgängliggöra

Arbetet med att tillgängliggöra samtliga arkiv i Nationella Arkivdata-
basen, NAD, fortsätter och ett omfattande arbete sker kontinuerligt. 
Detta arbete är oerhört viktigt för att öka sökbarheten och därmed 
användandet av mottagna arkivbestånd från stat, kommun och 
företag. Detta arbete ger också Värmlandsarkivs personal, som arbetar 
med ärendehantering, bättre förutsättningar för att kunna hålla en hög 
service vid förfrågningar från medborgare, myndigheter och 
näringsliv.

Planering för tillgängliggörande av före detta landstingets arkiv i NAD 
har påbörjats under slutet av 2021 och arbetet kommer fortsätta under 
2022.

Bevarande

Värmlandsarkivs bokbinderi har konserverat drygt 32 700 blad ur de 
statliga, kommunala och enskilda arkiven. Konservering innebär 
sanering och iordningställande för en säkrare och bättre långtids-
förvaring av materialet. I vissa fall har även säkerhetskopiering 
genomförts för att rädda delar av innehållet för framtida forskning. 
Man har också utfört bevarandeåtgärder (lagning, utplaning av rullat, 
m.m.) på ca. 8 600 kartor och ritningar ur kyrkoarkiven.

Tillhandahållande

Trots att hela året präglades av pandemirestriktioner och kraftig 
begränsade öppettider, så noterades ändå ca 530 besökare till 
Arkivcentrums läsesal, där 1 113 volymer togs fram. Under året har 
också Värmlandskivs personal handlagt och besvarat ca 2 500 
förfrågningar från allmänhet, myndigheter och företag.

Utåtriktad verksamhet

Under året 2021 har fem tidningsartiklar publicerats i NWT 
av arkivpedagogen: Unionskrisen 1905 - del 1 - 2, Henrik 
Lilljebjörn och hans värmländska 1800-tal, Krigarliv i sommartid 
och Kampen för demokratin i Värmland.

Vidare har en digital föreläsning om ”Demokrati och Arkiv” 
hållits för Regionfullmäktige den 22 september. 
Dessutom genomfördes en föreläsning av arkivpedagogen 
under Arkivens dag i november på temat ”Kampen för 
demokrati i Värmland under 1800-talet”.

 

S G U - kongress, Karlstad, 1928

Verksamhet riktat mot barn 
och unga

Under höstlovet anordnade bok-
binderiet aktiviteten ”Testa lättare 
bokbindning och papperskonst i 
3D”. Även bokfestivalen lockade 
ett stort antal skolungdomar 
under framför allt den första dagen.
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Programverksamhet

Vårens programverksamhet har varit inställd och under 
hösten är det endast höstlovspyssel och Arkivens dag 
som Värmlandsarkiv varit med och anordnat. Arkivens 
dag genomfördes under något enklare former på Arkiv-
centrum, men var ändå relativt välbesökt, och bjöd på 
live-framträdande av bandet Tjejkraft från Karlstad.

Under hösten deltog Värmlandsarkiv även på Region 
Värmlands Bokfestival med en utställning om rösträttsrö-
relsen samt bokbinderiverkstad med bl.a. papperspyssel, 
enklare inbindning och tillverkning av ”kampanjknappar”. 
En aktivitet som lockade såväl skolungdomar som vuxna 
besökare.
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Besöks- och arbetsmiljö

Tillgänglighetsmålen för personer med funktionshinder är 
tillgodosedda utifrån de mål som regeringen satt upp, arbetet 
fortsätter dock kontinuerligt.

Behovet av ytterligare hyllutrymme för de enskilda arkiven 
är likt förra året fortsatt stort. Detta gäller också för ett stort 
antal arkivbildare inom Region Värmland och behovet av 
utökade och ändamålsenliga lokaler kvarstår. Inga lösningar 
har dock presenterats under året.

Året har inneburit arbete på distans/hemifrån och det inte 
bara vid dator. Stora delar av t.ex. Molkoms bruk kunde 
förtecknas genom att det var möjligt att fysiskt transportera 
materialet hem till den arkivassistent som utförde arbetet. 
Dagliga avstämningar har hållits för de delar av gruppen som 
arbetat på distans.

Regestrering av Åke Hermnssons kasseter
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Nya kompaktsystem i Zakrisdal

Arkiv & Demokrati
När man skall berätta om demokratins utveck-
ling i Värmland, finns det ingen sammanfattande 
källa att gå till för att hämta information - ingen 
webbsida, ingen Facebookgrupp, inget 
Instagramkonto eller någon app. Men det finns i 
stället en annan säker och mångsidig källa, 
nämligen arkiven.
 
I handlingar sparade efter staten, kommuner, 
föreningar, företag, gårdar och personer finner 
vi spåren av vad som hänt i vårt samhälle och 
människorna bakom händelserna.

Arkiven i Sverige är välbevarade jämfört med 
många andra länder. Vårt land har inte drabbats 
av krigshärjningar, revolutioner eller natur-        
katastrofer på samma sätt som många andra 
länder runt om i världen. Det är på sin höjd 
stadsbränder som har tunnat ur vårt arkivbestånd. 

I Sverige fick vi vår första Tryckfrihetsförordning 
1766. Sverige var det första land i världen med 
en lag som reglerade rätten till det fria ordet. En 
del av förordningen var rätten till att ta del av 
myndigheternas handlingar. Den rättigheten 
kallas för Offentlighetsprincipen och är 
fortfarande världsunik. 

Tryckfriheten och Offentlighetsprincipen är viktiga 
för demokratin i Sverige. För att Offentlighets-
principen ska fungera i verkligheten måste det 
finnas arkiv. Därför är våra arkiv en förutsättning 
för demokratin och mycket viktiga att bevara.

21
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Bilaga 1

Svenska Rayon AB exportstämplar

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i 

Värmlands företagshistoria, org. nr 873200-5510 

Avseende verksamhetsåret 2021 

Undertecknade revisorer, utsedda av årsmötet, lämnar härmed följande rapport: 

Vi har granskat den ekonomiska redovisningen med tillhörande handlingar och tagit del av 
synpunkter och kommentarer gällande redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra oss om att bokslutet 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat bokslutet samt att utvärdera 
den samlade informationen i bokslutet. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
styrelseledamöterna är ersättningsskyldiga mot föreningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

Upprättat bokslut ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med 
god revisionssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att årsmötet: 

fastställer resultaträkningen med årets överskott om 140 276, 79 kronor och 
balansräkningen med en omslutning om 1 752 483,87 kronor, samt att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Karlstad 2022-03-09 

I ' ,-)',/) ,./)_ --,' /) A tcl,,r Jtl,-) lZtJD-et--vl9-Cu) 
Kerstin Rosenberg 

/ 
Av årsmötet valda revisorer 
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Bilaga 3Bilaga 2

Resultatrapport Värmlands Företagshistoria 

Perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 Datum 22-02-09 Sida 1 

Vald period Procent Ackumulerat Procent I 

3700 Intäkter från deponenter 1 185 387,00 55,6 1 185 387,00 55,6 
3701 Medlemsskap 21 000,00 1,0 21 000,00 1,0 
3800 Övriga intäkter 200 478,00 9,4 200 478,00 9,4 
3900 Staten 282 000,00 13,2 282 000,00 13,2 
3902 Regionbidrag 443 000,00 20,8 443 000,00 20,8 
5010 Lokalhyra -443 000,00 -20,8 -443 000,00 -20,8
6310 Försäkringar -5 171,00 -0,2 -5171,00 -0,2
6590 Ersättningar VA enl. avtal -1 529 000,00 -71,7 -1 529 000,00 -71,7
6980 Medlemsavgifter -1 500,00 -0,1 -1 500,00 -0, 1
6990 Div. kostnader -12 786,25 -0,6 -12 786,25 -0,6

Finansiella intäkt/kostn 
8300 Ränta på placerade medel -130,96 0,0 -130,96 0,0 
Summa finansiella intäkt/kostn -130,96 0,0 -130,96 0,0 

Arets resultat 
8990 Arets resultat -140 276,79 -6,6 -140 276,79 -6,6
Resultat -140 276,79 -6,6 -140 276,79 -6,6

Beräknat resultat 0,00 0.0 0,00 0.0

Verifikationsnummer: 1 - 55 

Utskriven av Hoaia Small Office 
• � Oegentligt värde 

Balansrapport 

Perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 Belopp Kr 

Kassa och bank 
1910 Fixkassa 
1930 Penningmarknadfond ROBUR 
1940 Bank 
Summa kassa och bank 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital 
2010 Kapitalkonto 
2018 överskottskonto 
2019 Arets resultat 
2098 Vinst/förlust föreg år 
Summa Eget kapital 

Upplupna kost och int 
2990 interimsskulder 
Summa Upplupna kost och int 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Beräknat resultat 

Verifikationsnummer: 1 - 55 

Utskriven av Hogia Small Office 

1B 

255,00 
331 228,64 

1 317 368,44 
1 648 852,08 

1 648 852,08 

-210 961,69
-520 141,52 

-1 046 689,70 
166 340,83

-1 611 452,08

-37 400,00
-37 400,00

-1 648 852,08

0,00 

Värmlands Företagshistoria 

Datum 22-02-09 Sida 1 

Förändring UBI 

-31,00 224,00 
-130,96 331 097,68 

103 793,75 1 421 162,19 
103 631,79 1 752 483,87 

103 631,79 1 752 483,87 

0,00 -210 961,69
166 340,83 -353 800,69
906 412,91 -140 276,79

-1 213 030,53 -1 046 689,70
-140 276,79 -1 751 728,87

36 645,00 -755,00
36 645,00 -755,00

-103 631,79 -1 752 483,87

0,00 0,00 
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Medlemmar och deponenter 2020-12-31

Bilaga 4

AB Previa (d) 
Rottneros Bruk AB (m,d) 
Scalateatern (m.d) 
Björneborg Steel AB (m,d) 
Selma Lagerlöfsällskapet (m,d) 
Skandiamäklarna (m,d)
Släktföreningen Pemer (d) 
Statshypotek AB/Handelsbanken (d) 
Stiftelsen Domkyrkobrinken (d) 
Stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne (d) 
Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad (m,d) 
Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad (m,d) 
Stora Enso Skoghall AB (m,d) 
Stora Enso Skog AB (m,d) 
Stora Enso Timber (m,d) 
Structo Hydraulics AB (m,d) 
Swedbank (m,d) 
Uddeholms AB (m,d) 
VMF Qbera (m,d) 
Svensk Handel Värmlands-Dalslands Service AB (m,d) 
Provafo AB (m,d) 
Värmlands konsthantverkare (d) 
Värmlands Kreditgarantiförening (d) 
Värmlandskooperativen (m,d) 
Värmlandstrafik AB (m,d) 
Wikus (d) 
Ögoncenter (m,d)

m=medlem
d=deponent

O.F Ahlmark & Co eftr AB (m,d) 
Akzo Nobel Base Chemicals AB (m,d) 
ALMI Företagspartner Värmland AB (m,d) 
Barilla/Wasabröd AB (m,d) 
Billerud KorsnäsAB (m,d) 
Brandskyddsföreningen Värmland (m,d) 
Nordic Paper Bäckhammars bruk AB (m,d) 
Voestalpine Precision Strip GmbH (m,d) 
CP Kelco (d) 
Geijersamfundet (m,d) 
Geijerskolan (m) 
Gribäck Business Control AB (d) 
Handelskammarföreningen för Värmland (m,d) 
Huzells i Karlstad AB (m) 
Innospec Ltd (m,d) 
Karlstads fabriks- och hantverksförening (m,d) 
Karlstads kyrkliga samfällighet (m,d) 
Karlstads stiftsstyrelse (m,d) 
Kinship center (d) 
Klässbols Linneväveri AB (m) 
Knowit Decision AB (d) 
Landshypotek Wermland (m,d) 
Lantmännen (m,d) 
Länsförsäkringar Värmland (m,d) 
Löfbergs lila AB (m,d) 
Arla Foods (Milko) (d) 
Mårbackastiftelsen (d)
Mölnbacka (d) 
Nordea (m,d) 
NWT-gruppen (m,d) 
Outokumpu Stainless AB (m,d) 
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Med stöd av


