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Saxat från styrelsen
Så har då sommaren i stort sett gått till ända, sommaren som vi aldrig kommer att glömma,
sommaren då vi svettades varenda dag. Men nu har kvällarna blivit mörkare och idag, den 14
augusti, har det regnat hela dagen och styrelsen samlades för ”höstens” första möte.
I skrivande stund återstår bara något enstaka sommarevenemang däribland Släktforskardagarna
2018 i Växjö och med den vår medlemsresa dit (se separat rapport). Vi kan konstatera att våra
evenemang är mycket uppskattade. Vi kommer att göra en utvärdering under hösten för att kunna
planera var vi skall synas nästa sommar. Vi tar gärna emot förslag på platser, där vi skulle kunna
medverka.
Medlemsantalet ökar stadigt och vi är nu 1595 medlemmar och i facebookgruppen är vi 894
medlemmar och aktiviteten är stor. Även DNA-gruppen är mycket aktiv. Detta är ett bra sätt att
få hjälp med diverse problem.
Nya DNA-cirklar är också på gång. Säffle är redan igång och på tur står Karlskoga och Filipstad.
I det sammanhanget kan nämnas att vår vilande lokalgrupp i Filipstad nu är på gång igen, vilket
är mycket glädjande. DNA-träffarna på Stadsbiblioteket i Karlstad kommer också att fortsätta i
höst. Håll ögonen öppna på våra olika informationskanaler!
En stor nyhet inför hösten är att VKBR4 kommer att lanseras på Släktforskardagarna. Den
innehåller 1 417 852 poster, vilket innebär över 140 miljoner tecken! Man kan bara föreställa sig
vilket enormt arbete som ligger bakom.
Under hösten kommer vi att medverka vid några bygdegårdsföreningars möten med
släktforskarinformation. Vi gjorde ett sådant besök i våras och det blev mycket uppskattat och nu
har vi fått förfrågan från fler föreningar. Det är ju nu några år sedan vi medverkade på detta sätt,
så nu kan det vara på sin plats att återuppta detta.
Våra styrelsemöten är mycket intensiva och det är mycket som ska diskuteras och vi känner att
vi måste få mera tid för specifika ämnen. Vi kommer därför att ha ett antal ”arbetsmöten”
emellan våra styrelsemöten, då vi tar upp ett specifikt ämne.
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