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Saxat från styrelsen 2020-01-07 

 
Nu är alla julhelger över och vardagen är här igen och med den vårt första styrelsemöte för året.  
 
Vid årsskiftet var vi 1528 medlemmar i föreningen. Vi ska som vi tidigare sagt arbeta för att vi 
ska bli fler. 
 
Planeringen för det arrangemang, som vi planerar för alla VKBR-registrerare, fortsätter. Något 
kommer det att bli - troligen i maj. De här personerna har ju lagt ner ett enormt arbete med att 
registrera våra värmländska kyrkböcker och föreningen vill uppmärksamma detta. 
 
Det har kommit ett prenumerationserbjudande från Sveriges Släktforskarförbund gällande 
tidningen ”Släkthistoriskt Forum” samt inloggning på ”Rötter” under 2020. Detta kommer att 
mailas ut till alla medlemmar så fort som möjligt och innehåller mera information om 
erbjudandet. 
 
Mötet i Redaktionskommittén för VärmlandsRötter, som var planerat i mellandagarna blev 
tyvärr inställt. 
 
Vårt samarbete med Folkuniversitetet innebär bl a att föreningen inte håller egna 
släktforskningskurser. Vi ska i stället bistå FU med förslag till kursutbud. Till detta behöver vi 
hjälp från våra medlemmar och andra intresserade. Så hör av er med vad ni skulle vilja se i 
FU:s kursutbud. Vi tar också gärna emot förslag på lämpliga kursledare. 
 
Glöm inte bort Släktforskningens dag den 18 januari! Kl 9.30-15.00 finns vi på plats på 
Arkivcentrum i Karlstad. Även flera av våra lokalgrupper, Arvika, Grums, Forshaga, Säffle och 
Kristinehamn har arrangemang den här dagen. Information finns på hemsidan 
varmlandsrotter.se. 
 
Glöm inte heller bort årsmötet den 15 februari! Till dess ska våra räkenskaper vara klara 
och reviderade, vilket innebär mycket arbete för vår kassör. 
 
Programgruppen kommer att träffas i nästa vecka för att börja planera höstens aktiviteter. När 
det gäller sommarevenemangen så har planeringen för dessa börjat. Det blir i stort sett samma 
som förra året. 
 
Till sist: Vi behöver fler medhjälpare vid våra olika evenemang. Det gäller även den s k 
”kaffegruppen”. Vi bjuder ju oftast på kaffe vid våra föredrag på Arkivcentrum och behöver 
fler som hjälper till vid dessa tillfällen. Inget gör sig självt! Så anmäl dig till någon i styrelsen! 
Kontaktuppgifter finns i tidningen eller på hemsidan. 
 
Eva Lejrin 


