
 
 
 
    
  2016-10-06 
 

 
 

Saxat från styrelsemöte 2016-10-06 

 
Det blev ett långt styrelsemöte med mycket diskussioner och vi kan konstatera att vi får mycket att 
avhandla vid vårt planeringsmöte i november – tur att det pågår en lördag så att vi har många 
timmar på oss! 
 
Sedan förra styrelsemötet har en hel del arrangemang gått av stapeln. Släktforskardagarna i Umeå, 
flera programpunkter på Arkivcentrum och även ute i våra lokalgrupper. Dessutom har vi ju varit 
iväg på medlemsresan till Axvall och Karlsborg. Den har vi redan skrivit om och vi bara fått 
positiva kommentarer vilket vi är jätteglada för. Så vem vet - snart kanske vi planerar en ny resa 
någonstans! 
 
Våra program har varit mycket välbesökta, vilket också känns positivt. Även våra s k yttre program 
har avlöpt väl. Programgruppen arbetar just nu med vårens program – ja, man är t o m igång med 
planering inför nästa höst. Man skulle vilja ha hjälp av flera medlemmar vid programpunkterna. Är 
du intresserad av att hjälpa till med t ex kaffekokning och övriga förberedelser så hör av dig till 
Sonja (hennes telefonnummer finns i Värmlands-Anor) eller någon annan i programgruppen eller 
styrelsen. Det kan bli lite betungande om det alltid är samma personer som måste ställa upp. Så vi 
efterlyser lite mer engagemang från våra medlemmar. 
 
Thore kunde meddela att vi nu har 1604 medlemmar! Också det känns positivt. Ekonomin följer i 
stort budget – alltså inget alarmerande. Vi vet att vi kommer att göra ett minusresultat i år, men 
detta beror ju på att vi kostat på oss mera t ex medlemsresan, som i princip var gratis. Att vi kan 
kosta på oss detta beror ju på att vi fick pengar över efter Släktforskardagarna 2014, vilket i sin tur 
beror på att vi gjorde allt arbete själva. De flesta föreningar köper många tjänster i samband med 
Släktforskardagarna. 
 
Arbetet med den nya loggan och den nya hemsidan har vi ännu inte kommit längre med än vid förra 
styrelsemötet. Vi, som arbetar med detta, har inte haft möjlighet att träffas men förhoppningsvis har 
vi något att diskutera vid vårt planeringsmöte i november.  
 
På Facebook är vi synnerligen aktiva. I nuläget har vi cirka 360-370 medlemmar, som har livliga 
diskussioner – jättekul! 
 
En fråga som vi diskuterade är bevarande av alla våra bilder. På något sätt vill vi spara dessa för 
framtiden, något som vi också ska diskutera vidare. 
 
Styrelsebesök ute i våra lokalgrupper fortsätter under hösten och ett lokalgruppsmöte är inplanerat 
nu i oktober. Även ute i lokalgrupperna ber vi om lite mer engagemang från våra medlemmar 
annars är risken att vissa lokalgrupper måste lägga ner sin verksamhet och det vore ju synd. 
Filipstad ligger nere för tillfället och i Kristinehamn måste vi få tag på nya ansvariga till årsskiftet. 
 
Ja, det finns en hel del att ta tag i och som sagt lite mer engagemang från fler medlemmar vore 
önskvärt! 
 
Nedtecknat av 
Eva Lejrin 


