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Saxat från styrelsen 2020-05-23
Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte inför sommaren. Det var definitivt inte som vanligt.
Normalt sett så skulle vi ha haft ett ”utlokaliserat” styrelsemöte, som vi alltid brukar ha inför
sommaren, till någon plats ute i länet. Så blev det inte i år. Nej, vi fick ha styrelsemötet via
Zoom, sittande hemma hos oss själva och titta på varandra på dataskärmen! Även vårt
arbetsmöte den 14 april genomfördes via Zoom. Det är tur att vår ordförande är duktig på det
här med dataanvändning så att han kan guida oss andra, som inte är lika duktiga.
Ja, det är inte något som blivit som vi planerat! Vårt tänkta arrangemang för VKBR-registrerare
blev inte av, bussresan till Släktforskardagarna i Skövde blir inte av eftersom inte heller
släktforskardagarna blir av. Alla sommarevenemang utom ett, som vi har planerat att vara med
på, är inställda. Förmodligen blir även det sista inställt.
Vårt höstprogram är ju klart – men kommer det att kunna genomföras – det vet vi inte. Vi har
dock planer på att kunna ordna några föredrag digitalt. Kanske kan vi även ordna något annat
via datorn. Vi arbetar med lite olika lösningar för att kunna bli synliga för våra medlemmar och
andra intressenter. Vi räknar också med att få ha flera styrelsemöten och även möten med våra
arbetsgrupper via Zoom.
På tal om våra arbetsgrupper så behöver vi få flera medlemmar att engagera sig i våra olika
arbetsgrupper: programgruppen, kaffegruppen, lokalgrupperna och sockenombuden. Även
registrerare till VKBR eftersom det fortfarande finns församlingar som inte är fullständiga. Så
känner du att du vill vara med och hjälpa till eller kan tipsa oss om någon – hör av dig! Det gör
du enklast till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns i vår tidning eller på hemsidan.
Nästa nummer av tidningen, VärmlandsAnor, kommer i alla fall som vanligt i början av juni.
Hittills har vår redaktör Carl-Johan, haft material att fylla tidningen med, men nu börjar det att
bli lite tunt. Så har du något att bidra med så maila redaktören.
Nu får vi trots allt hoppas på en bra sommar. Den kommer definitivt
att bli annorlunda och det gäller att vi är försiktiga för att undvika
smitta.

Eva Lejrin

