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Saxat från styrelsen 2022-02-19
Så var årets årsmöte avklarat. Vi har även haft ett konstituerande styrelsemöte. Allt fortfarande
via Zoom. En fördel med detta är ju att medlemmar, som inte kan ta sig till Karlstad ändå kan
vara med, men jag måste ju erkänna att det är betydligt trevligare att träffas personligen. Någon
kanske också saknade smörgåstårtan, som vi brukar bjudas på vid årsmötet. Nästa styrelsemöte
blir förhoppningsvis ett hybridmöte.
Ordförande på årsmötet var som förra året Åse Gustafsson, verksamhetschef på
Folkuniversitetet. Hon klarade av detta lika galant i år och årsmötet var snabbt avklarat. Det
bjöd inte på några större sensationer. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Det hade inte kommit in
några motioner eller förslag till årsmötet.
Vi hade fyra styrelseledamöter som var på tur att avgå och alla valdes om. Så även när det
gällde revisorer, revisorsersättare, redaktörer för VärmlandsAnor och VärmlandsRötter,
moderator för sociala medier och valberedning.
Vi fick en genomgång av verksamhetsberättelse, räkenskaper och verksamhetsinriktning.
Dessa finns ju också att läsa för våra medlemmar på vår hemsida.
Vi kunde konstatera att vi tappat 36 medlemmar under 2021 – ingen alarmerande summa. Detta
har nog drabbat de flesta föreningar och vi kan säkert skylla de flesta avhoppen på pandemin.
Vi får hoppas på ett bättre år nu när vi kan vara ute på olika aktiviteter och värva nya
medlemmar. Jag tror att vi alla ser fram emot att få i gång verksamheten ”på riktigt” igen.
Konstitueringen av styrelsen var inte så svår eftersom vi var samma styrelseledamöter som
tidigare och alla är kvar på sina poster. För övrigt så pratade vi lite om vilka aktiviteter vi
eventuellt kan få till under våren – kanske någon typ av släktforskarkafé. Vi hoppas också på
att Släktforskningens dag, som skulle ha varit i januari, blir av senare i vår – annars får det väl
kanske bli en Värmlands släktforskardag.
Nu kommer samma uppmaning som tidigare: Vi vill att fler medlemmar engagerar sig i
föreningens arbete! Vi behöver bli fler, som hjälper till nu när verksamheten ska köra i gång igen!
Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du vill hjälpa till eller om du kan tipsa oss om någon!
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