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Saxat från styrelsen 2020-12-08
Nu har vi haft ännu ett styrelsemöte, årets sista, som givetvis genomfördes via Zoom.
Vi gick igenom resultatet av vårt ”hemarbete” sedan planeringsdagen. Verksamhetsberättelsen
för 2020, Verksamhetsinriktningen 2021, Utvecklingsområden 2021 och Budget 2021. Allt
detta kommer med på årsmötet den 20 februari 2021, som kommer att genomföras via Zoom.
Det blir en utmaning! Eftersom våra styrelsemöten via Zoom har fungerat jättebra, så kommer
det säkert att gå bra.
Programgruppen arbetar vidare med att ta fram några digitala föredrag eftersom det inte
kommer att bli några föredrag på Arkivcentrum – åtminstone inte under våren. Föredragen
kommer att annonseras på vår hemsida och i Facebook-gruppen och via mailutskick till de
medlemmar, som har mail. Om någon manlig medlem skulle vilja vara med i Programgruppen
så är han välkommen. Just nu är det nämligen övervikt av kvinnor – bara en man!
Vi arbetar vidare med att se om vi kan ordna till någon släktforskarjour digitalt. Mycket hjälp
kan man, som du säkert vet redan, även få via facebook-gruppen. Denna växer stadigt och nu
har vi 1411 följare.
Nästan alla föreningar har nog märkt av ett medlemstapp under det här året – och så även vi.
Medlemsantalet har minskat något, men vi har en del nya på väg in på nyåret. Vi hoppas att
flera kommer med. Det finns många fördelar med ett medlemskap, tidningen VärmlandsAnor,
massor av information och inspelade föredrag på vår hemsida är tillgängliga enbart för
medlemmar, rabatt på litteratur och även på litteratur från Släktforskarförbundet. Medlemsresor
är alltid billigare för medlemmar, släktforskarkurser på Folkuniversitet, när dom nu kommer
igång igen, är rabatterade. Hoppas att jag inte har glömt något.
Vi hoppas ju fortfarande att Släktforskardagarna kommer att bli av som planerat i Göteborg den
13-15 augusti och som jag skrev redan förra gången, så planerar vi att ordna en medlemsresa
dit.
I skrivande stund så vet jag att vår tidning VärmlandsAnor nu är på väg till våra brevlådor. Det
är alltid kul att få den i sin hand!
Till sist:

God Jul och Gott Nytt År!
Eva Lejrin

