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Saxat från styrelsen 2020-03-03
Så har vi då haft ett styrelsemöte igen. Många punkter fanns det att klara av.
Nu är vi 1562 medlemmar i föreningen. Medlemsantalet har ju sjunkit något, så vi måste arbeta
för att bli fler! Via vår mycket aktiva Facebook-grupp har vi fått några och förhoppningsvis blir
det fler som upptäcker föreningen den vägen. Vi ser också gärna att våra medlemmar hjälper
till att värva nya medlemmar.
Arrangemanget för alla VKBR-registrerare blir den 14 maj kl 15-19 på Arkivcentrum i
Karlstad. Inbjudan kommer att skickas ut till alla registrerare med närmare information. Vi
hoppas att många har möjlighet att delta.
Släktforskarförbundet har en samrådskonferens i Uppsala nu i mars. Ulf Fritzson från styrelsen
kommer att åka dit. En viktig punkt blir säkerligen Arkivutredningen. Det som har utretts är
bland annat hur samhällets tillgång till allmänna handlingar ska säkerställas, både nu och i
framtiden. Detta blir intressant för oss släktforskare att få veta mera om.
Föreningen kommer att anordna en bussresa den 22 augusti till Släktforskardagarna, som i år är
i Skövde. Planera in den dagen för resan! Någon ytterligare medlemsresa är inte inplanerad i år.
Däremot ska vi försöka ordna en nästa år så kom gärna in med förslag till vart ni skulle vilja
åka – i Värmland!
Vi ska bjuda in våra medlemmar till ett medlemsmöte/diskussionskväll i september/oktober för
att ge möjlighet att diskutera föreningens verksamhet och att komma med förslag till aktiviteter
mm.
Programgruppen har höstens aktiviteter klara. Glädjande är att gruppen har fått in en hel del
förslag på programpunkter. Även flera av sommarevenemangen är klara. Så håll ögonen öppna
och kolla hemsidan och Facebook framöver.
Våra lokalgrupper kommer att inbjudas till möte på Arkivcentrum den 7 april och våra
sockenombud den 16 april. Det är viktigt att vi får träffas och komma med synpunkter och tips.
Till sist så upprepar jag: 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.
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