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Saxat från styrelsen 2022-03-08
Så var då ännu ett styrelsemöte avklarat – denna gång blev det ett hybridmöte. Några av oss
fanns på plats på Folkuniversitetet här i Karlstad och några deltog via Zoom. Det var en hel del
att avhandla nu när vi förhoppningsvis ska kunna planera för många evenemang.
Det kommer att bli ett Släktforskarkafé på Arkivcentrum med Stefan Svensson den 4 april
kl 14.00. Förhoppningsvis är då fler restriktioner borta på Arkivet, men det gäller att hålla sig
uppdaterad via vår hemsida och på Facebook om vad som gäller. Ytterligare en Zoomföreläsning planeras redan i mars. Så även här gäller det att kolla på hemsidan och på Facebook
för närmare information.
Vi planerar besök hos någon/några hembygdsföreningar i vår, men det är inte klart än vart vi
åker. De planerade arrangemangen tillsammans med Biliotek i Värmland blev ju inställda, men
vi ska försöka att besöka några bibliotek runtom i Värmland – om inte detta går att ordna får
det nog bli en Värmländsk släktforskardag i Karlstad. Det kommer inte att bli något sådant
evenemang från Släktforskarförbundet.
Den här sommaren räknar vi också med att kunna delta i flera sommarevenemang runt om i
Värmland. Planeringen är i full gång.
Två av våra styrelsemedlemmar har deltagit i förbundets samrådskonferens – via Zoom förstås.
Många föreningar meddelade där att man tappat medlemmar, vilket naturligtvis har med
pandemin att göra. En del föreningar har inte haft några arrangemang alls under den här tiden.
Vi har också tappat medlemmar, men för oss verkar det som att det har vänt. På sistone har vi
kunnat glädja oss åt många nya medlemmar!
Vi är redan inne i mitten på mars och vi ser inte att vi hinner ordna någon medlemsresa på
försommaren. Det är så mycket andra aktiviteter, som vi måste ordna. Däremot ser vi fram
emot Släktforskardagarna i Skövde och dit blir det en bussresa! Vi hoppas att många vill följa
med dit, när det nu äntligen ser ut att bli av.
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