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Saxat från styrelsemöte 2017-03-30
Det här var vårt första riktiga styrelsemöte med den nya styrelsen och en ny ordförande. Direkt efter
årsmötet den 18 februari hade vi ett konstituerade möte, men nu gällde det att börja arbeta på allvar.
Efter att ha avtackat Anneli Johannesson, som avgått ur styrelsen så gick vi in på dagens
dagordning.
Thore Jansson informerade om föreningens ekonomi. Inget alarmerande förstås. Det har ju inte gått
så långt på det nya året än. Han kunde berätta att vi nu är 1.604 medlemmar. Av dessa så har 120 st
ännu inte betalat årsavgiften. Förhoppningsvis kommer den in efter påminnelse - och om inte så
tvingas vi tyvärr stryka dessa medlemmar.
Vår nye ordförande har varit på förbundets samrådskonferens, där man bl a diskuterade en höjning
av förbundsavgiften. Man har tydligen svårt att få ekonomin att gå ihop. Förbundet kommer tyvärr
inte ut med någon ny fullversion av Sveriges dödbok under 2017 som var tänkt. Det blir, vad man
kallar, en förhandsversion. Den slutliga versionen 2018 vill man lansera som en nedladdningsbar
databas. Detta kommer också att påverka de beräknade intäkterna för året.
Från programgruppen informerades att höstens program i princip är klart! Bra jobbat! Det är också
mycket positivt att vi fått mera hjälp med ”kaffekokningen” i samband med våra föredragsträffar.
Det fungerar jättebra och gruppen tycker dessutom att det är roligt.
Första numret av VärmlandsAnor i färg har nu nått alla våra medlemmar och vi har fått många
positiva kommentarer kring detta. Nya hemsidan är också lanserad och även den har tagits emot
med positiva kommentarer. På FB har vi nu 502 medlemmar och vi kommer att uppmärksamma den
500:e medlemmen med en liten gåva.
Eftersom några styrelsemedlemmar nu försvunnit så tog vi itu med att fördela de arbetsuppgifter,
som de avgående styrelsemedlemmarna haft ansvar för. Det är ju inte helt lätt att som ny i styrelsen
vara insatt i alla arbetsuppgifter som styrelsen hanterar. Vi som varit med ett tag finns dock
tillgängliga för att hjälpa till.
Förhoppningsvis kommer vi att genomföra en medlemsresa under sensommaren. Något närmare
blev inte bestämt utom att det fortfarande är norra Värmland som verkar vara aktuellt.
Nedtecknat av
Eva Lejrin

