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Saxat från styrelsen 2019-08-13 

 
Är sommaren redan slut? Vi får hoppas på ytterligare några veckor med sommarkänsla även 
om kvällarna nu har blivit betydligt mörkare. För styrelsen har i alla fall höstens arbete börjat 
även om ett par sommarevenemang återstår, Gravadagen den 18 augusti och 
Släktforskardagarna i Borås 24-25 augusti. 
 
Som alltid på våra styrelsemöten fick vi en genomgång av ekonomin och medlemsläget. När 
det gäller medlemsläget har det droppat in några nya medlemmar, men det är fortfarande flera 
”gamla” medlemmar, som inte har betalat sin medlemsavgift och vi får väl räkna med att de 
inte längre vill vara med i föreningen och dessa kommer t ex inte att få ta del av nästa tidning, 
vilket ju är något man inte vill missa! 
 
Det är också flera, som inte meddelat ny mailadress trots att vi påminner om detta titt som tätt! 
 
Vår redaktör meddelade att det varit lite tunt med att få in material till tidningen, men det är 
tydligen något av en trend under sommaren. Det finns trots allt material till nästa nummer! Vi 
får hoppas det blir bättre under hösten och att även våra lokalgrupper hör av sig med rapporter 
från sina arrangemang. Vi behöver även flera antavlor! 
 
Redan 1 juni gick medlemsresan till Varnhem, Kata gård och Västergötlands museum i Skara. 
Själv hade jag aldrig varit på Kata gård tidigare och detta var verkligen en upplevelse och vi 
fick en mycket bra guidning. Inte heller hade jag varit på Västergötlands museum, där vi fick 
mer historik om Kata. Mer om resan kommer i nästa nummer av VärmlandsAnor. 
 
Framför oss ligger nu resan till Släktforskardagarna i Borås. Tyvärr verkar inte intresset vara 
lika stort som tidigare för våra resor och vi frågar oss vad som kan vara orsaken till detta. Om 
någon har synpunkter på våra medlemsresor så vore det mycket bra för styrelsen att få ta del av 
dessa. 
 
Lokalgrupperna i första hand i Sunne och Säffle står inför lite av omstart. Vi behöver nya 
kontaktpersoner och medlemmar, som kan hjälpa till. För att hjälpa till behöver man inte känna 
att man måste kunna allt. Det räcker långt med ett intresse för föreningen och för 
släktforskning. Det är som i alla föreningar att det måste finnas ideella krafter, som ställer upp. 
 
När det gäller kurser i släktforskning så arrangerar vi ju inga i egen regi. Vi har vårt samarbete 
med i första hand Folkuniversitetet. Hör gärna av dig dit om du är intresserad av någon kurs. Vi 
i styrelsen kan förstås också hjälpa till med tips.  
 
Hoppas vi ses på Släktforskardagarna i Borås! Har du inte anmält dig till resan så finns 
fortfarande chans att komma med! 
 
Eva Lejrin 


