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Saxat från styrelsen 
 
Nu har styrelsen hunnit med två styrelsemöten och ett planeringsmöte sedan senaste Saxat. Den 
här tiden på året är det mycket som ska fixas! Verksamhetsberättelse 2018, Budget 2019, 
Verksamhetsinriktning 2019 och inplanering bl a av styrelsens möten 2019. Vi går också 
igenom alla aktiviteter, som ska genomföras under 2019, och varje styrelseledamots speciella 
ansvarsområden. Förberedelser för Släktforskningens dag den 19 januari och Årsmötet den 16 
februari pågår för fullt. 
 
Utfallet av årets budget ser mycket bra ut, till viss del beroende på att försäljningen av VKBR4 
gått så bra. Det förslag till budget för 2019, som togs fram under planeringsdagen diskuterades 
vid det senaste styrelsemötet och antogs av styrelsen. 
 
Föreningen har nu köpt in filmutrustning, för att vi ska kunna fortsätta att filma föredrag. Detta 
har blivit mycket uppskattat och vi kommer också att åka ut till våra lokalgrupper och filma. 
 
Vi diskuterar en medlemsresa under våren och kanske även en resa till Släktforskardagarna i 
Borås den 24-25 augusti.  
 
Projektet Ekmans Värmlandsbok, som pågått en tid, är nu slutfört och boken kommer att 
presenteras vid Släktforskningens dag den 19 januari.  
 
Vårens programutbud på Arkivcentrum är klart och planeringen för hösten pågår. Våra DNA-
cirklar fortsätter och några nya kommer säkert till. Även ett par DNA-föredrag på 
Stadsbiblioteket är planerade. Även våra s k yttre evenemang tittar vi givetvis på. Vi går 
igenom årets evenemang och hur de har fungerat och utifrån det så planerar vi nästa år. Vissa 
evenemang återkommer, några skippar vi kanske, men då kommer nya i stället. Dessa 
aktiviteter kommer det att annonseras om på hemsidan och i facebookgrupperna och även via 
mailutskick, till medlemmar som har mailadress. 
 
Vi vill gärna ha mera bidrag till vår tidning VärmlandsAnor, så skicka in bidrag till vår 
redaktör. Ännu en gång uppmanar vi också dig, som vill hjälpa till vid olika arrangemang att 
höra av dig. Vår ”kaffegrupp” behöver förstärkning. Kaffegruppen ordnar med kaffe och 
tilltugg vid våra aktiviteter på Arkivcentrum, så är du intresserad, såväl kvinna som man, av att 
hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen. 
 
Till sist lite kuriosa: den 15 december fyller föreningen 35 år! 
Vi från styrelsen passar också på att önska alla medlemmar 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
 
Eva Lejrin 


