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Saxat från styrelsemöte 2016-11-19
Den här gången var styrelsemötet kombinerat med en planeringsdag. Så hela lördagen fick styrelsen
ägna åt föreningen.
Vi började med ett regelrätt styrelsemöte under förmiddagen. Vi kunde konstatera att vi nu är 1.619
medlemmar. Alltså en stor förening, där det borde finnas många medlemmar, som kan bidra med
sitt kunnande i olika sammanhang. Vi har sedan sist, glädjande nog, fått en del personer som har
hörsammat våra vädjanden om ett mera aktivt engagemang. Detta ska vi verkligen ta till vara. Om
det är flera av våra medlemmar som känner att ni vill vara med så hör av er och berätta gärna vad ni
helst skulle vilja hjälpa till med.
Vi har diskuterat om vi ska ha vår tidning i färg och beslutade nu att det ska vi. Så antingen fr o m
nummer 1 eller 2 nästa år så ska tidningen bli i färg. Vi hoppas kunna kombinera detta med att
lansera en ny logga.
Arbetet med den nya hemsidan har också kommit lite längre. Förhoppningsvis kommer även den
nya hemsidan att kunna presenteras i början av nästa år. Det blir då med en startsida och med länkar
till den gamla innan allting har lagts över. Detta innebär att vi kan var lite snabbare med
föreningsinformation på startsidan.
Vi konstaterade att vår FB-sida fungerar jättebra. Elisabeth ska ha en eloge för att det fungerar så
bra. Här kommer information ut snabbt och det blir dialoger, vilket vi tycker är bra.
Vi arbetar vidare med att få till stånd detta med att kunna lägga ut föredrag på internet för våra
medlemmar. Alla kan ju inte ta sig till Karlstad men ska ändå kunna tillgodogöra sig dessa
evenemang. I det här sammanhanget skulle vi också behöva hjälp av någon som är intresserad av att
hjälpa till och kunnig när det gäller tekniken.
Styrelsen har en ambition att få våra sockenombud mera engagerade i arbetet ute i lokalgrupperna.
Ett möte ska nu hållas i Kristinehamn den 22 november med sockenombud och lokalgruppen och
kommer att följas även ute i de andra lokalgrupperna allt eftersom.
Föreningen har fått förfrågningar från SPF i Karlstad och från Universitetet om information och
klart är i nuläget att Hans Olsson kommer att informera på universitetet. Det är ju glädjande att vi
får dessa förfrågningar och vi kommer givetvis att försöka tillmötesgå detta.
Vi har beslutat att delta på Släktforskardagarna i Halmstad 2017 tillsamman med Värmlandsarkiv.
Det kommer däremot inte att bli någon bussresa dit eftersom detta inte går att genomföra på en dag.
Vi har ambitionen att genomföra en medlemsresa under 2017. Den vi gjorde i år blev ju mycket
uppskattad. Troligen kommer den att gå till norra delen av Värmland.
Ett stort problem som föreningen står inför just nu är att Hans kommer att avgå som ordförande och
det verkar svårt att få någon att ställa upp som hans efterträdare.
Nedtecknat av
Eva Lejrin

