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Saxat från styrelsemöte 2017-08-17

Forshaga Hembygdsgård

Kvällen var en fin, solig sensommarkväll när styrelsen samlade sig för höstens första möte på
Forshaga Hembygdsgård.
Som vanligt fick vi en rapport av Thore om ekonomin och medlemsläget. Vi har tappat en del i
medlemsantalet, vilket gör att vi får försöka bli mera aktiva. Förresten det kan ju alla medlemmar
hjälpa till med!
Programgruppen med vårt föredragsprogram är redan på gång och börjar nu planera vårens
program. Det gäller ju att vara ute i tid för att få föredragshållare. När det gäller s k yttre evenemang
så återstår just nu Gravadagen och Forshaga julmarknad. Nästa års evenemang kommer vi att
fastställa vid höstens planeringsdag. Våra lokalgrupper lägger också ner mycket arbete med sina
program – så kolla utbudet på hemsidan!
Fyra av oss reser till Släktforskardagarna i Halmstad 25-27 augusti och hur detta avlöper kommer vi
givetvis att berätta om. Vi diskuterade hur vi ska ställa oss till de motioner som kommer att tas upp
på Släktforskarförbundets stämma, som vi kommer att delta i.
På Arkivens dag den 10 november kommer vi att finnas med. Vi kommer också att arrangera
Släktforskningens dag i mars 2018. I år hade vi ju tyvärr inget arrangemang i Karlstad. Som tur var
så hade ju en del av våra lokalgrupper arrangemang.
Vår redaktör för VärmlandsAnor efterlyser mera material till tidningen. Det har varit lite dåligt med
det under sommaren. Så om du har något liggande eller kanske kan få ihop någon intressant artikel
så skicka detta till vår redaktör Carl-Johan (redaktor@varmlandsrotter.se, eller skriv till Carl-Johan
Ivarsson, Finnögatan 4 B, 614 33 Söderköping).
Facebook-sidan är synnerligen aktiv. Vi är nu 559 medlemmar. Det är verkligen kul att läsa och se
hur många som aktiverar sig med svar på knepiga frågor.
Våra styrelsemöten tenderar att bli långa, så var det även nu, men mörkret hade i alla fall inte lagt
sig när vi begav oss hemåt, även om vi kan konstatera att hösten är på väg.
Nedtecknat av
Eva Lejrin

