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Saxat från styrelsen 2020-11-14
Det är lördagskväll - min äkta hälft sitter och tittar på ishockey och eftersom jag inte är så
intresserad av detta så sätter jag mig och skriver Saxat i stället.
Idag har styrelsen haft ett styrelsemöte samt planeringsdag. Alla satt vi hemma vid våra datorer
och genomförde detta via Zoom. Den traditionsenliga gemensamma lunchen fick ersättas med
lite egen skaffning under en paus.
Det har ju inte på något sätt varit ett normalår och kommer inte att bli så 2021 heller.
Förhoppningen - ja min i alla fall - är väl att hösten 2021 ska kunna genomföras något så när
normalt.
Hur gör man en budget för det kommande året? Det är inte helt lätt minsann. Våra lokalgrupper
har äskat medel för 2021, så de hoppas väl på att läget ska normaliseras.
Den Zoomföreläsning vi hade med Christina Sagersten blev ju mycket uppskattad, så vi
planerar nu för att kunna genomföra flera föredrag digitalt. Om man ska se något positivt med
detta så är det ju att medlemmar, som bor långt borta har möjlighet att vara med. Detta visade
sig ju när vi hade föredraget med Christina. Då hade vi ju t o m en medlem med från Amerika.
Så styrelsens fundering är nog att ha någon/några föreläsningar digitalt även när läget har
normaliserats för att kunna nå våra medlemmar, som inte finns i närheten av Karlstad.
Vi funderar också på möjligheter att genomföra släktforskarjour via Zoom, som ett
komplement till den hjälp man får via vår facebook-grupp. Någon släktforskarjour kommer det
inte att bli på Arkivcentrum under våren.
Som vi redan bestämde på förra styrelsemötet så kommer årsmötet 2021-02-20 att genomföras
via Zoom och hur detta ska gå till återkommer vi till. Det kräver en hel del förberedelser.
Det blir mycket Zoom, vilket innebär att några av oss i styrelsen behöver lära oss mera. Vi ska
kontakta vår samarbetspartner Folkuniversitetet för att be om hjälp med detta.
I Göteborg planerar man för fullt för släktforskardagarna den 13-15 augusti 2021 och vi
kommer också att förbereda oss för att delta, med förhoppningen att det blir av. Om allt går
som vi hoppas, så kommer vi att ordna en medlemsresa dit.
Planeringsmötet innebär ju en massa arbete med de dokument, som ska tas fram t ex budget för
2021, verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning, programverksamhet mm, så nu har vi en
del hemarbete med detta.

Som det ser ut för närvarande så upprepar jag ännu en gång: Ta hand om er och
fortsätt att vara försiktiga!
Eva Lejrin

