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Saxat från styrelsen 2018-03-13 

 
Det här var det första styrelsemötet med de nya styrelseledamöterna Berith Hemmingberg och Ulf 
Fritzon. Dessutom deltog vår nye revisorssuppleant Roland Hammar. 
 
Vi är idag 1621 medlemmar. 43 st har tillkommit sedan årsskiftet, men 91 st har ännu inte betalat 
sin medlemsavgift! Så om du kommer på att du kanske inte har betalat så gör det är du snäll! 
 
En hel del handlade om årets släktforskardagar i Växjö. Dessa äger rum 1-2 september. Vi kommer 
som vanligt att delta med ett bokbord. Mässplats och hotellrum är beställda. Vi vet av erfarenhet att 
detta måste göras tidigt åtminstone vad gäller hotellrum.  
 
Vi har också planerat en bussresa till Växjö. Önskemålen om detta har varit många. Nu är det långt 
att åka till Växjö så därför kommer det att bli en hotellövernattning. Information om detta kommer i 
tidningen VärmlandsAnor, på hemsidan, facebook och via mailutskick till de medlemmar som har 
mail. Får vi minst 30 deltagare så kommer resan att bli av annars ställs den in.  
 
Göteborgsregionen kommer att arrangera ett par Släktforskningens dagar nu i mars och vi har blivit 
speciellt tillfrågade om att vara med eftersom man har inriktat sig på Värmland. Lars-Göran och 
Britt-Marie kommer att åka dit och representera föreningen. 
 
Undertecknad rapporterade från den samrådskonferens som anordnades av Sveriges 
Släktforskarförbund i början av mars. Här handlade mycket om den nya dataförordningen, kallad 
GDPR, som träder i kraft i slutet av maj och vad den innebär för vår hantering av olika uppgifter. 
En del handlade förstås om det faktum att SVAR nu är gratis och hur det kommer att påverka oss 
och andra aktörer på marknaden. En stor fråga var också hur vi får fler medlemmar och hur vi 
behåller de vi har. 
 
Sonja kunde informera om att höstprogrammet är klart och att programgruppen har många förslag 
på kommande programpunkter. 
 
Sommarens evenemang är fortfarande på planeringsstadiet. Vi har ännu inte fått alla datum för de 
olika aktiviteterna. Vi ser gärna att fler medlemmar hjälper till vid de olika arrangemangen. Vår nya 
styrelseledamot Berith vill t ex ha hjälp på Klarhälja. Så håll utkik på våra olika informationskanaler 
när datum blivit klara och anmäl ditt intresse. 
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