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Saxat från styrelsen 
 
Så var då årets första styrelsemöte avklarat av en entusiastisk och engagerad styrelse. 
 
Allt verkade vara under kontroll för Släktforskningens dag som är den 19 januari. Nästa stora 
evenemang är årsmötet, som äger rum den 16 februari på Arkivcentrum. Kallelse fanns med i 
VA nr 4, 2018 och årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan. 
 
Under sportlovet kommer det att ordnas aktiviteter på Arkivcentrum. Föreningen kommer att 
finnas med under två eftermiddagar. Det vore roligt om vi kunde få några ungdomar riktigt 
intresserade av släktforskning! 
 
I år äger de nationella Släktforskardagarna rum i Borås den 24-25 augusti. Föreningen har 
beslutat att även i år delta med ett bokbord. Under de här dagarna äger även Sveriges 
Släktforskarförbunds riksstämma rum, där vi kommer att delta. Vi planerar att ordna en 
bussresa till Borås lördagen den 24 augusti. Mer information om detta kommer framöver via 
våra olika informationskanaler. Det finns även en hemsida som berättar mera om 
arrangemanget: sfd2019.se.  
 
Planering pågår även för att ordna en medlemsresa den 1 juni. Närmare information kommer 
även här via våra informationskanaler. Det kan ju vara bra att notera datumen för dig som vill 
åka med antingen till Borås eller på medlemsresan eller kanske båda resorna. 
 
Vi har ju nu kommit riktigt igång med att filma vissa av våra föredrag, som kan nås via vår 
hemsida. Som vi redan tidigare nämnt så kommer vi under året även att åka ut till några av våra 
lokalgrupper för att filma. Vilka det blir är inte helt klart än. 
 
I övrigt så bör ni regelbundet hålla utkik på hemsidan och på facebook, där hittar ni alla 
arrangemang. 
 
Med risk för att bli tjatig så upprepar jag att vår redaktör gärna tar emot bidrag till tidningen – 
såväl antavlor som annat. Likaså vill vi gärna se fler medhjälpare till våra arrangemang och till 
kaffegruppen. Hör av er! 
 
Eva Lejrin 


