Saxat från styrelsen maj 2017
Sedan några år tillbaka är det tradition att Värmlands Släktforskarförenings sista styrelsemöte för
våren förläggs till någon del av vårt vackra landskap utanför 054-området. I år var målet Arvika och
Sågudden, där en något decimerad styrelseskara samlades lördagen den 20 maj.
De här rapporterna från styrelsen brukar normalt skrivas av Eva Lejrin, men eftersom hon var
förhindrad att närvara så är det undertecknad redaktör som får stå får skrivandet denna gång.
Ingegerd Karlstedt och Anki Andersson från Arvikagruppen hade väl ordnat för vårt möte, som
mestadels ägde rum i den fina kaffestugan Nystuga, bland jordnära fotokonst. En viktig förutsättning
för ett bra möte är gott kaffe, smörgåsar och mat, och även detta kunde Nystuga erbjuda.
Lars Lundell valdes till ordförande vid årsmötet den 18 februari i år. Lars meddelade i mail till
styrelsen den 14 maj att han med omedelbar verkan önskade avgå som ordförande, på grund av sitt
arbete. Så styrelsen fick nu fatta en del beslut med anledning av detta. Vice ordföranden Lars-Göran
Jansson träder in i rollen som vikarierande ordförande fram till nästa årsmöte. En ordförande skall ju
inte göra hela arbetet själv i en förening, utan övriga i styrelsen kommer förstås att biträda LarsGöran i arbetet på olika sätt.
En fråga på dagordningen var deltagandet vid släktforskardagarna i Halmstad sista helgen i augusti.
Vi skall delta i utställningen tillsammans med Arkivcentrum Värmland. Vi räknar med att minst fyra
från styrelsen kommer att delta tillsammans med två representanter från Arkivcentrum. Vi har rätt
att sända tre delegater till förbundets stämma.
Kjell Hasselroth utsåg till att vara ansvarig i styrelsen för kontakterna med sockenombuden. Vi är
glada över vårt stora nätverk av sockenombud och hoppas kunna utöka det mera. Många av de
frågor som kommer till föreningen skickas vidare till sockenombuden.
Förra året genomfördes en uppskattad medlemsresa till Västergötland. I år planerar vi för en resa till
norra Värmland. Inbjudan kommer i nästa nummer av VärmlandsAnor.
Styrelsen diskuterade också vårt deltagande i mässor och liknande utåtriktade evenemang i
Värmland under sommaren. Vi har redan deltagit i Filipstadsmässan och kommer i sommar att
medverka i Borgviksdagen, Sunne kulturvecka och Gravadagen. I november kommer vi att synas vid
Forshaga julmarknad. Styrelsen vill gärna ha idéer om platser vi kan medverka på under 2018.
Programverksamheten löper på väl, och höstens program i Karlstad och även på andra orter är i stort
sett klart och finns på nya Värmlandsrötter. Programgruppen är också redan i gång med att planera
för vad som skall hända våren 2018.
VärmlandsAnor med färgtryck har blivit uppskattat, och ett nytt nummer når läsarna i juni månad.
Nya Värmlandsrötter har också blivit uppskattat, även om en del arbete återstår.
Kyrkboksregistreringen gör framsteg men det kommer inte att bli någon ny utgåva av VKBR under
innevarande år. Hur snabbt vi kan göra en ny utgåva beror på hur många nya poster vi kan få fram.
Efter lunch blev styrelsen och de adjungerade redaktörerna förevisade storstugan på Sågudden av
Majken Magnusson från Västra Värmlands Fornminnesförening, en anrik förening grundad 1904.
Storbondegården från Berg i Ny flyttades till Sågudden 1922 och är fylld med både allmogeföremål,
vackert bemålade skåp, dalmålningar, fornfynd och kyrkliga föremål i tre våningar. Under somrarna
är storstugan öppen dagligen och det rekommenderas som besöksmål under sommaren för alla er
som har vägarna förbi Arvika. Sedan kan ni njuta av gott fika på Nystuga!
Carl-Johan Ivarsson

