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Saxat från styrelsemöte 2016-12-15
Styrelsen har haft sitt sista möte för året. Vi började med ett studiebesök på Brigadmuseet. Vi fick en
introduktion av Björn Tomtlund och därefter gjorde vi en rundvandring i museet. Faktum är att det är
väldigt intressant – även för den som inte är speciellt intresserad av det militära. Det innehåller så mycket
annat så ett besök kan rekommenderas. Vi planerar ett reportage med bilder i kommande nummer av
tidningen.
Styrelsemötet som följde blev långt. Det är mycket att avhandla och kanske speciellt så här i slutet av året.
Vi gick igenom verksamhetsberättelsen för året och verksamhetsinriktningen för nästa år. Thore gick som
vanligt igenom ekonomin. Vi kommer ju att göra ett minusresultat men detta är ju beroende på medvetna
satsningar, som vi gör för våra medlemmar. Han kunde också berätta att vi nu är 1631 medlemmar. Några
har vi tappat men totalt så ökar vårt medlemstal.
Styrelsen beslutade att vi ska skaffa oss ”Swish” för att underlätta betalning vid våra arrangemang. Det
blir ju allt vanligare att man inte har kontanter på sig.
Vi diskuterade också hur vi ska förfara med vårt bibliotek som finns på Arkivcentrum. Vi kommer i
början av nästa år att kunna låta våra medlemmar låna hem böcker. Mer information kommer om hur
detta ska hanteras.
Vi ska väcka liv i en slumrande redaktionskommitté – det har inte varit någon aktivitet under lång tid,
men nu är ett möte planerat i början av januari.
Arbetet med hemsidan fortskrider och Lars-Göran visade hur vår startsida kan komma att se ut.
Jättespännande! Facebook fungerar jättebra, nya medlemmar tillkommer i stort sett varje dag. Vi närmar
oss 500!
Programgruppen börjar redan i januari att planera programmet för hösten 2017. Vårprogrammet är
givetvis klart. Släktforskningens dag är den 18 mars 2017 och temat är Sjöfolk. Klart är att vi kommer att
arrangera detta på Arkivcentrum.
Ett lokalgruppsmöte hölls i Kristinehamn under november då även sockenombuden i närområdet hade
bjudits in. En del frågor och funderingar framfördes som vi diskuterade i styrelsen.
Efter våra upprop har vi fått flera medlemmar som visat intresse för att vara med och hjälpa till vid
föreningens aktiviteter, vilket vi tycker är jätteroligt!
Till sist önskade vi varandra God Jul och Gott Nytt År!
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