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Saxat från styrelsen 2020-11-03 

 
Så har då styrelsen genomfört ännu ett möte via Zoom. Detta var ett extra möte, som 
föranleddes av att en del beslut måste tas för den närmaste tiden. 
 
Arkivens dag den 9 november blir inte av och Värmlandsarkiv har även beslutat att det inte blir 
någon jourverksamhet under våren.  Släktforskningens dag blir det inte heller i januari och vårt 
vårprogram på Arkivcentrum är inställt. 
 
Så tråkigt detta låter – finns det inga ljusglimtar? Jo, men visst! Sedan sist så har vi kunnat 
lyssna på Christina Sagersten och hennes föredrag om att hitta en okänd fader. Det blev ett 
lyckat arrangemang, så kanske vi törs oss på att genomföra flera via Zoom. Vi har en del idéer 
på live-sändningar och kanske inspelningar av något slag. Det finns många duktiga föreläsare, 
som har erfarenhet av detta. Så håll ögonen på vår hemsida, kolla medlemsutskick och var med 
i facebook-gruppen. 
 
Lokalgrupperna får själva besluta om sin verksamhet under våren, men här är det ju viktigt att 
följa alla restriktioner, som ju de senaste dagarna har trappats upp. 
 
På facebook är det många som får hjälp med sin forskning, så nu när vi inte har någon 
jourverksamhet så utnyttja detta forum. Svaren kommer oftast jättesnabbt. 
 
Vi har dessutom ännu ett exemplar av VärmlandsAnor att se fram emot i år. 
 
Årsmötet den 20/2 2021 kommer att genomföras via Zoom och även här kommer mera 
information om hur detta ska gå till.  Vi missar förstås på detta sätt smörgåstårtan! Den får ni 
ordna själva den här gången! 
 
Vi hoppas fortfarande att nästa års släktforskardagar kommer att kunna genomföras som 
planerat i Göteborg.  
 
Vi får fortsätta att släktforska nu när vi förmodligen har gott om tid! 
 

Även den här gången lyder uppmaningen: Ta hand om er och fortsätt att vara 
försiktiga! 
Eva Lejrin 


