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Saxat från styrelsen 2019-11-16
En heldag med styrelsen – först styrelsemöte och sedan planeringsdag. Dagen fick förstås ett
avbrott för lunch – hur skulle vi annars orka en hel dag? Till kaffet fick vi en jättegod
hembakad vetelängd, som Britt-Marie bjöd på. Lyckliga oss!
Som vanligt började vi med ekonomi och medlemsläge. Vi har blivit ytterligare några fler
medlemmar sedan sist. Våra ansträngningar, när vi är ute på olika evenemang ger ofta någon ny
medlem.
Så här i slutet på året blir det mycket ekonomiprat. Dels genomgång av aktuellt läge och sedan
funderingar inför nästa år.
Rapportering från Arkivens dag, där vi medverkade på olika ställen. Trots att vädret var emot
oss så hade vi en hel del besökare och vi anser att det är viktigt att vi medverkar och syns vid
sådana här evenemang.
En del diskussioner inför Släktforskningens dag den 18 januari, då det kommer att bli föredrag
och en del utställare. Även innehållet för föreningens årsmöte den 15 februari diskuterades
förstås. Vi hoppas på att många medlemmar deltar i båda evenemangen! I år var det lite glest
med besökare på vårt årsmöte.
Vårt vårprogram är klart och det blir sex datum med mycket varierat utbud, som kommer att
publiceras i tidningen, på hemsidan och på Facebook. Så håll ögonen öppna så att du kan boka
in datumen!
Vi diskuterade också vilka släktforskningskurser, som Folkuniversitetet skulle kunna
genomföra. Vi hör ju en del från våra medlemmar om vad man skulle vilja ha. Förslagen
kommer vi att lämna till FU.
Eftermiddagen ägnades åt planering inför nästa år. Det är mycket som ska planeras och ordnas.
Det blir någon form av medlemsresa – åtminstone till Släktforskardagarna i Skövde. Dit är det
inte så långt så vi hoppas att fler medlemmar följer med – blir det riktigt många så kör vi med
två bussar!
Ytterligare något ”arrangemang” hoppas vi på att genomföra under 2020 för att visa våra
engagerade medlemmar föreningens uppskattning. Vad det blir vet vi inte än.
Efter väl förrättat värv enades vi om att vi har väldigt trevligt på våra möten, även om åsikterna
ibland går isär.
Eva Lejrin

