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Saxat från styrelsen 2021-03-09 

 
Nu har vi genomfört ytterligare ett styrelsemöte via Zoom – undrar när vi ska kunna ses fysiskt 
igen? Zoom fungerar visserligen bra, men visst är det roligare att kunna ses ”på riktigt”. 
 
Sveriges Släktforskarförbund har genomfört en samrådskonferens – på distans förstås. Två 
styrelsemedlemmar deltog. En hel del handlade om årets släktforskardagar, som är planerade 
att genomföras i Göteborg. Mycket tyder på att de inte kan genomföras fysiskt, men definitivt 
besked kommer i månadsskiftet mars/april. Så vi får vänta tills dess innan vi planerar vidare för 
vår medverkan och en eventuell medlemsresa. 
 
Vi har varit något fler medlemmar än vi är just nu, men vi är trots allt en stor 
släktforskarförening. Att vi tappat medlemmar kan nog till viss del skyllas på pandemin. Vi kan 
ju inte vara ute och synas, som vi brukar. Har du någon, som du vet är intresserad av 
släktforskning så får du gärna tipsa om föreningen. Det kostar ju inte så mycket att vara 
medlem och man får en hel del för pengarna. Detta kan man läsa mera om på vår hemsida. Vi 
får ju till exempel vår tidning VärmlandsAnor – den är just nu på gång – kanske den kommer 
redan idag! 
 
Vi har nu genomfört en föreläsning för våra medlemmar via Zoom och vi har fått många nöjda 
kommentarer – bra föreläsare, bra ljud, bra bild. Visst strulade ljud och bild för några, men vi 
får hoppas att detta har ordnat sig till nästa tillfälle. Och nästa tillfälle det är redan den 25 mars. 
Som medlem har du redan fått en inbjudan. Åtminstone en föreläsning till blir det under våren 
nämligen den 12 april. Då är det Carl Håkansson, som kommer att visa film från Mangskog. 
Inför hösten har vi redan bokat lokalen på Arkivcentrum, men vi vet ju ännu inte om vi 
kommer att kunna ha några fysiska möten. 
 
Till sist – den nu så vanliga uppmaningen – håll distans, håll ut! Snart är vi förhoppningsvis 
vaccinerade. 
 

 Eva Lejrin 


