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Saxat från styrelsen 2021-11-20
Så var det då dags för styrelsens planeringsdag och styrelsemöte. Dagen började redan kl 10
med ett styrelsemöte, därefter lunch och sedan följde planeringsmötet och vi var inte färdiga
förrän strax före kl 16. Med andra ord en heldag.
Inte heller 2021 har varit ett ”normalår”. Nu har vi i alla fall kunnat börja med några
”jourträffar” på Arkivcentrum. Eftersom Arkivet inte har kvällsöppet så har vi förlagt träffarna
till fyra torsdagseftermiddagar kl 13-16. En är redan avverkad och de återstående är 25/11, 2/12
och 9/12. Efter nyår kommer vi att kunna ha de vanliga torsdagskvällarna igen. Kanske
kommer det även att bli någon eftermiddag. Vi vet ju att alla inte är så benägna att gå ut på
kvällarna.
Släktforskningens dag blir det den 15 januari 2022. Temat den här gången är ”Släktplatser”.
Som vanligt arrangerar vi den på Arkivcentrum. Det blir några föredrag, vårt bokbord och flera
andra utställare - alltså ungefär som vanligt.
Efter nyår planerar vi också för att kunna ha föredrag på Arkivcentrum igen. Föredragshållare
lär inte bli något problem eftersom vi har flera på lut, som vi inte kunde ha under 2020 och
2021. I den mån vi får tillåtelse av föredragshållaren så kommer vi att filma föredragen och vi
planerar även att kunna sända via Zoom för att fler ska ha tillgång till föredragen. Här måste vi
bara få till tekniken.
Årsmötet 2022-02-19 kommer att bli ett hybridmöte. Det ger ju möjlighet för medlemmar, som
inte är bosatta i närområdet att delta. För styrelsens del blir det fram tills dess en hel del arbete
med alla de dokument som ska finnas, till exempel budget för 2022, verksamhetsberättelse,
verksamhetsinriktning, programverksamhet mm.
Nästa års släktforskardagar blir i Skövde 20-21 augusti och temat är ”Skaraborg – från viking
till soldat”. Nu hoppas vi verkligen att det kan bli en medlemsresa dit. Till Skövde är det inte
heller så långt så det kan bli en dagsresa. Vi har också planer på att arrangera ytterligare en
medlemsresa någonstans under försommaren – kanske kan vi få något förslag på resmål!
Vi skulle även uppskatta att få med fler medlemmar, som hjälper till vid våra olika evenemang.
Så är du intresserad hör av dig till någon i styrelsen.
Ja, detta var en del av det som diskuterades under dagen. Hoppas ni är sugna på de aktiviteter
som ligger framför oss. Håll ögonen öppna på våra olika kanaler för att bli uppdaterade.

Eva Lejrin

