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Saxat från styrelsen 2021-12-14 

 
Idag har vi genomfört årets sista styrelsemöte. Det var en hel del att ventilera. Ekonomin 
förstås – ja, inte har vi gjort över med så mycket pengar, som vi brukar under ett år. Detta 
förstås beroende på att det inte varit nästan några arrangemang, vilket ju är mycket tråkigt. Vi 
hoppas på ett bättre år 2022! 
 
Nästa år börjar tyvärr inte så bra. Släktforskningens dag den 15 januari blir tyvärr inställd. 
Likaså våra planerade föredrag på Arkivcentrum åtminstone t o m april. Lokalen på 
Arkivcentrum kommer inte att vara tillgänglig. Vi får väl se om vi kan få till några digitala 
föredrag eller något annat. Det kanske går att hitta någon annan lokal. 
 
Under vecka 2 kommer det förhoppningsvis att bli en del arrangemang på flera bibliotek runt 
om i Värmland. Planeringen pågår för fullt – det är ju inte så långt dit och vi ska ju hinna med 
att fira jul också!  Håll ögonen öppna på våra olika kanaler för närmare information.  
 
I stället för Släktforskningens dag planerar vi något, som vi kommer att kalla Värmlands 
släktforskardag/dagar. Det kommer att bli lite längre fram i vår. 
 
Årsmötet 2022-02-19 kommer, som tidigare planerats, att bli ett hybridmöte. Styrelsen har 
sedan senaste mötet arbetat med att ta fram verksamhetsberättelse för 2021, 
verksamhetsinriktning för 2022 och budget för 2022 förstås.  
 
Vi ser fram emot att få åka på Släktforskardagarna i Skövde 20-21 augusti och att vi kan få med 
oss många medlemmar dit. Blir det riktigt många, som vill följa med så får vi kanske ta två 
bussar. Det vore ju roligt! Den medlemsresa som vi tidigare berättat om, hoppas vi kan bli av 
till något spännande resmål.  
 
Som så många gånger förr så vill jag uppmana flera av er medlemmar att komma med och 
engagera er i föreningens arbete! Vi behöver bli fler, som hjälper till! Det är roligt må ni tro! 
 
                                      Till sist: God Jul och Gott Nytt År! 

Eva Lejrin                                                                                                                                                    


