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Saxat från styrelsen 2019-10-01
Så har då styrelsen avverkat ytterligare ett styrelsemöte – det blev ganska långt – det är mycket
att diskutera och planera.
Som vanligt gick vi igenom ekonomi och medlemsläge. Vi ska försöka att lägga lite mera krut
på att värva fler medlemmar. Några har visserligen tillkommit under sommaren och fyra
stycken bara den senaste veckan, men vi ser gärna att vi blir fler och vi tar gärna emot hjälp
med detta!
Responsen på nyheten att vi etablerat ett samarbete med Arkiv Digital har hittills enbart varit
positiv. Vi har många medlemmar, som bidragit med registrering till VKBR och som vi hoppas
kommer att fortsätta. Ännu är ju inte alla församlingar kompletta och vi har möjlighet att även
fortsättningsvis leverera till AD och även att så småningom ge ut en ny VKBR. Alla har ju inte
abonnemang på AD.
Vår ”bygdegårdsturné” fortsätter. Det är flera som hört av sig och det kommer kanske också att
bli hembygdsföreningar, som vill ha besök. Detta är ju ett bra tillfälle att presentera föreningen.
Närmast är Ölserud den 3 oktober.
Arkivens dag i år blir i Hagfors den 9 november, där föreningen kommer att finnas med. Vi
kommer att ha ett bokbord och släktforskarhjälp. Många aktiviteter är på gång under hösten
såväl på Arkivcentrum som ute hos lokalgrupperna. Mera information om detta finns i senaste
numret av VärmlandsAnor och på hemsidan. Som vanligt skickar vi även ut information via
mail och på facebook.
Vi har nyligen haft ett möte med representanter för våra lokalgrupper. Det är värdefullt för oss
att träffas och utbyta erfarenheter och ge varandra tips. Vi uppmanade också lokalgrupperna att
komma in med referat och foton från sina aktiviteter till tidningen.
Planering inför nästa år är i full gång. Släktforskningens dag är den 18 januari och temat för
året är ”Officerare och soldater”. Så något med anknytning till detta kommer det att bli. Även
vårens föredrag planeras för fullt.
Med risk för att bli tjatig så kommer även denna gång en uppmaning att skicka in bidrag till
tidningen och även antavlor!
Eva Lejrin

