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Saxat från styrelsen 2020-08-18
Återigen har vi fått genomföra ett styrelsemöte via Zoom och det lär väl inte vara det sista. Lite
struligt är det allt att få till ljud och bild.
Det blev en ovanligt lugn sommar vad gäller släktforskararrangemang för föreningen – allt har
ju blivit inställt. Det kommer även att fortsätta så. Arkivcentrum kommer inte att ha någon
föredragsverksamhet i höst och vet inte heller om lokalerna kan ställas till förfogande och med
tanke på pandemin så beslutade styrelsen att även vi ställer in våra planerade föredrag under
hösten. Och inte bara i Karlstad utan även runt om i länet i våra lokalgrupper.
Vi jobbar nu med att se om vi kan få till någon verksamhet kanske i form av inspelade
föredrag.
Jourverksamheten på Arkivcentrum är också inställd, men även här jobbar vi med att ta fram
något alternativ. Nu kanske det blir viktigare än någonsin att ha någon att fråga till råds
eftersom det kan bli mycket tid för forskning. Vår facebook-grupp är ju till exempel ett bra sätt
att få svar på frågor.
Är man sugen på att göra ett DNA-test så kan Sonja Skagerud Östlund tillhandahålla tester till
Family Tree DNA, det företag där de flesta svenskar testar sig.
Tycker man att man har gott om tid så kan man ju ägna sig åt att hjälpa släktforskarförbundet
med registrering av ”Namn åt de döda” (Sveriges dödbok 8) eller vår egen VKBR. Det finns en
hel del att ägna sig åt för den som känner sig manad och är tillräckligt kunnig. När det gäller
VKBR så finns information på föreningens hemsida.
För den som vill ha något att läsa så finns möjlighet att låna från vår bokhylla i forskarsalen på
Arkivcentrum. Det är bara att anteckna vad man lånar på den blankett, som också ligger i
hyllan och sedan förstås anteckna även när man lämnar tillbaka.
Det blir ju inga släktforskardagar i år och Släktforskarförbundets årsstämma kommer att hållas
digitalt. Ett antal motioner har ju kommit och vi gick igenom alla och gav våra synpunkter. Tre
styrelseledamöter kommer att delta från föreningen.
Ett nytt nummer av VärmlandsAnor är på gång och kommer hem i brevlådan under första
halvan av september.

Nu gäller det att vi är fortsatt försiktiga för att undvika smitta och att eventuellt smitta
andra och hoppas att detta snart tar slut!
Eva Lejrin

