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Saxat från styrelsemöte 2016-08-04
Mitt i sommaren har styrelsen träffats för ett styrelsemöte. Ja, det är ju faktiskt så att föreningens
arbete inte tar semester. Sommarperioden är ju intensiv när det gäller aktiviteter och föreningen
deltar ju i en del, vilket kräver tid och engagemang.
Det är inte bara sommarens program som kräver tid och engagemang. Nej, hela vårt årsprogram
med eftermiddags- och kvällsprogram kräver mycket av oss. Detta gäller även våra lokalgrupper.
Kanske har vi satt ribban för högt. Det verkar som om ambitionsnivån har drivits upp mer och mer
för varje år. Många gånger kanske det skulle räcka med att träffas och utbyta erfarenheter? Detta
kommer vi att diskutera vidare om – inte minst med våra lokalgrupper. Dessa är viktiga – vi heter ju
”Värmlands släktforskarförening”! Styrelserepresentanter kommer, som vi redan tidigare informerat
om, att under hösten besöka lokalgrupperna.
Innan det egentliga styrelsemötet började så kom Petra Berglund från Arkivcentrum och
informerade oss om vad som är på gång på Arkivet. Vi kan ju se att en hel del har hänt i entréhallen,
fikarummet och på expeditionen och allt är inte klart än. Våra utbytestidningar och övriga
publikationer t ex har idag en dålig plats inne i forskarsalen. Det kommer att bli ändring även när
det gäller detta.
Föreningen har nu ett kontor på 4:e våningen, där Föreningsarkivet huserar. Där kommer vi att
kunna ha en del material och ha mindre möten. Det här med en egen lokal har vi ju talat om en
längre tid, så vi är jätteglada att vi nu kunde få till detta.
Den nya broschyren har nu varit klar en tid. Däremot har arbetet med en ny logga och den nya
hemsidan legat nere under sommaren. Det är ju stora jobb, som inte går att hasta fram.
Vid Släktforskningens dag i våras gjordes ett försök med inspelning av ett föredrag med Annika
Sandén. Tyvärr blev inte kvalitén tillräckligt bra för publicering, men vi gör ett nytt försök under
hösten.
Vår redaktör Carl-Johan påpekade än en gång att han gärna tar emot artiklar till tidningen och även
antavlor!
När det gäller medlemsresan den 17 september – så håll ögonen öppna. En detaljerad
information kommer i nästa nummer av VärmlandsAnor. Samtidigt kommer även
information på hemsidan och på Facebook. Det viktigaste än så länge är att ni håller datumet
i minnet!
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