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Saxat från styrelsemöte 2017-10-12 

 
Nu har vi haft ännu ett styrelsemöte. Till skillnad från vårt förra styrelsemöte så kändes det 

verkligen att det var höst när jag i torsdagskväll promenerade iväg till Folkuniversitetet  –  det var 

mörkt, kallt och blåsigt. 

 

Efter de sedvanliga inledningsparagraferna så rapporterade Thore att vi fått 20 nya medlemmar 

sedan sist – inte dåligt! Vi är nu 1562 medlemmar. Detta var ju glädjande eftersom vi vid förra 

mötet hade konstaterat ett litet medlemstapp. Ekonomin ser ut att i stort sett följa budget. Vår 

medverkan på Släktforskardagarna i Halmstad bidrog faktiskt en hel del. 

 

På hemsidan kommer succesivt mer och mer av vårt material ut. Vad beträffat VKBR så finns en 

hel del nytt material, som så småningom kommer att bli tillgängligt på ett eller annat sätt. Det 

kräver dock en del arbete.   

 

Vårt program för våren är i stort sett klart. Det blir lika många eftermiddagsträffar som kvällsträffar. 

Vi har fått en del synpunkter på detta. En del vill bara ha kvällsträffar och en del bara 

eftermiddagsträffar. För att tillmötesgå alla medlemmar så delar vi lika. Vi pratade även om att 

filma våra föredrag för att ge fler möjlighet att ta del. Detta har vi ju faktiskt testat tidigare, men inte 

med så lyckat resultat, men vi kommer att försöka igen. Som ni kanske har sett så har det redan 

kommit en efterlysning om hjälp på vår Facebook-sida. Ja, Facebook-sidan är verkligen aktiv. Det 

verkar vara ett bra sätt att få hjälp med diverse kniviga frågor och att föra fram synpunkter. 

 

DNA är verkligen ett hett ämne. Det märkte vi inte minst efter föredraget med Peter Niwong. Detta 

har vi tagit till oss och kommer under nästa år att ta en del nya grepp just när det gäller DNA.  

 

Som vi redan informerade om i förra Saxat så är vi med på Arkivens dag den 11 november. Den 

kommer att gå av stapeln i Kommunarkivets nya lokaler samt på Biblioteket. Vi kommer att ha 

bokbord och släktforskarhjälp och kommer även att delta med ett föredrag om elementär 

släktforskning och presentation av föreningen. För närmare information så får ni kolla på hemsidan 

och på Facebook, där information kommer att läggas ut. 

 

På Släktforskarförbundets årsstämma, som ägde rum under Släktforskardagarna i Halmstad, så 

bestämdes att Släktforskningens Dag skall flyttas från mars till den 20 januari. Då kommer vi att 

hålla till på Arkivcentrum. Mera detaljer kommer vi att diskutera på den planeringsdag som vi ska 

ha i november. 

 

Vår redaktör för VärmlandsAnor efterlyser fortfarande mera material till tidningen. Så vässa 

pennorna och skriv inlägg! 

 

Det här är vårens datum som du kan boka in i din kalender: 

 

Släktforskningens dag 20 januari, 

Eftermiddagsträffar, 5 februari, 5 mars, 9 april, 

Kvällsträffar 22 februari, 22 mars, 26 april. 

 
Nedtecknat av 
Eva Lejrin 


