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Saxat från styrelsemöte 2018-01-18
Så var då årets första styrelsemöte till ända. Mycket handlade förstås om Släktforskningens dag som
är den 20 januari och om årsmötet den 17 februari.
Vår kassör Thore redogjorde för ekonomin. Vi hade ju räknat med ett minusresultat för 2017 och
det blev det visserligen men lägre än väntat. Vi har ju medvetet satsat på en del medlemsaktiviteter,
som i stor grad har subventionerats eftersom föreningen har pengar, som ska användas.
Vid årsskiftet var vi 1.609 medlemmar. Värvningen av nya medlemmar fungerar bra och vi ökar
medlemsantalet även om en och annan också faller ifrån.
Redaktionskommittén har haft ett möte och diskuterat bl a tidningens innehåll. Vi ser gärna att våra
lokalgrupper kommer in med rapporter och bilder från sina arrangemang. Vi vill också uppmana
fler medlemmar – och andra – att lämna bidrag. Tycker man att det är svårt att skriva så kan man få
hjälp av någon av oss andra i redaktionskommittén.
Från Programgruppen kunde man meddela, att man nu börjat planera höstens aktiviteter och att man
har många förslag på programpunkter. En del av de s k ”yttre evenemangen” är klara bl a Filibjur i
Filipstad, Klarhälja på Kärnåsen, Kulturveckan i Sunne, Gravadagen och Julmarknaden i Forshaga.
Kanske kommer vi i år också att finnas med på Skördefesten på Värmlandsnäs och ytterligare något
arrangemang kan tillkomma.
Att DNA är stort har vi redan konstaterat och arbetet med studiecirklar är på gång på flera platser
runtom i Värmland. Ett problem är att få tag på cirkelledare.
Vi planerar att arrangera en medlemsresa även i år. Det lutar åt att vi styr kosan mot västra
Värmland. Kom gärna med idéer!
Vi har även diskuterat en resa till Släktforskardagarna i Växjö. Eftersom det är en lång resa kanske
det i så fall blir en övernattning och då är frågan hur många som är intresserade? Kom gärna med
synpunkter.
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