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Saxat från styrelsemöte 2016-05-28
Sista styrelsemötet innan sommaren var utlokaliserat till Fridolf Rhudinmuseet i Munkfors. Det var en hel
del på agendan – som vanligt. Gunnar visade ett diagram över åldersfördelningen bland våra medlemmar.
Det var väl ingen överraskning att medelåldern är ganska hög – 69,4 år. Hur gör vi för att locka yngre? Vi
som har kommit en bit upp i ålder är i och för sig viktiga, vi har ju av förklarliga skäl möjlighet att lägga
mer tid i föreningen, men nog vore det roligt att får in lite yngre också!
Styrelsen diskuterade en bussresa för medlemmar – vi får se om vi lyckas arrangera detta innan sommaren
är till ända. Men det krävs lite frivilliga krafter att arrangera något sådant. Men visst låter det kul!
Lite diskussioner rörde årets Släktforskardagar som äger rum i Umeå. Det är ganska långt till Umeå så
därför kommer vi inte att ha något bokbord, men föreningen kommer att skicka fem representanter, som
ska representera föreningen bland annat vid Släktforskarförbundets årsstämma och för deltagande i
Redaktörskonferensen. Dessa äger rum på fredagen. Föreningar som har över 1000 medlemmar får delta
med tre stämmoombud. Lite tid kommer det också att bli att delta i en del föredrag under lördagen.
Arbetet med den nya hemsidan fortskrider och har kommit en bra bit på väg! Mycket arbete återstår innan
allt material lagts över, men startsidor med kalender och nyheter kan snart komma att lanseras. Detta gör
det möjligt för våra arbetsgrupper att själva lägga ut material, vilket innebär en avlastning för
webbansvarige och att nyheter kommer ut snabbt. När det gäller ny logga så har vi fått in en del förslag
och vi arbetar vidare.
Ni har väl sett att Arkivcentrum har ”fräschats upp”? Fikarummet bl a, där vi tidigare hade information
och utbytestidningar. Allt detta har flyttats och vårt informationsmaterial finns nu i entréhallen till
Forskarsalen. Våra utbytestidningar och böcker finns i Forskarsalen direkt till vänster, när man kommer
in. Arbetet med sortering och märkning är inte helt klart än men pågår.
Vi hade ett möte med företrädare för lokalgrupperna den 19 maj. Det visar sig tyvärr att Filipstadsgruppen
lägger ner verksamheten. Hagfors lägger ner vid årsskiftet och Kristinehamn saknar ansvariga efter
årsskiftet. Vi hoppas att man i Kristinehamn ska hitta ersättare. Det är verkligen synd om det inte ska
finnas någon verksamhet på dessa platser. Kanske det finns medlemmar som är villiga att ställa upp???
Hoppas att någon hör av sig efter detta upprop! Styrelserepresentanter kommer under hösten att besöka
lokalgrupperna bl a med syftet att inventera eventuella behov av ytterligare stöd.
Efter mötets slut intogs lunch och därefter bjöd Ove Karlsson från Fridolf Rhudinmuseet på en show. Jag
hade själv inte möjlighet att närvara men enligt uppgift var det mycket trevligt.
Än en gång vill jag påpeka att vi behöver nya krafter som hjälper till med olika arbetsuppgifter i
föreningen. Allt kan inte ligga på styrelsen och några få eldsjälar. Vi är en stor förening så det borde
finnas fler, som är villiga att hjälpa till. Hör av er! Ni ska veta att det inte bara innebär ”en massa
jobb” – det är väldigt roligt också!
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