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Saxat från styrelsen 2022-05-03
Det var planerat för ett arbetsmöte, men eftersom det har blivit många frågor att ta ställning till
så blev det ett regelrätt styrelsemöte i stället. Några av oss fanns på plats på Folkuniversitetet
här i Karlstad och några deltog via Zoom.
Föreningen kommer att delta vid flera sommarevenemang. Dessa ligger redan ute på vår
hemsida så att ni kan planera in besöken! De kommer naturligtvis även att presenteras i nästa
nummer av VärmlandsAnor.
Vi är redan inne i maj och sommaren närmar sig med stormsteg. Detta gör att vi inte vet riktigt
när vi kommer att hinna med några besök hos hembygdsföreningar, men vi har några på gång.
Inte heller har det blivit några biblioteksbesök, som vi tidigare planerat. Det har inte visat sig
vara något större intresse från biblioteken.
Arkivcentrum kommer att minska sitt öppethållande, men våra jourkvällar blir något fler.
Arkivet står inför en omorganisation och får givetvis minskade anslag. Vi har haft ett mycket
bra möte med arkivchef Ulf Andersson och 1:a arkivarie Petra Berglund och fått information.
Vi ska inte låta detta gå oss förbi utan kommer att skriva till berörda politiker i Regionen. Vi
vill ju göra vad vi kan för att få ha Arkivcentrum kvar i centrala Karlstad.
Stadsbiblioteket står inför en ombyggnad och även här är det viktigt för oss att engagera oss för
att få en ”släktforskarhörna” även i framtiden.
Närmare information om bussresan till Släktforskardagarna i Skövde är på gång. Den blir
lördagen den 20 augusti och kommer att subventioneras rejält till våra medlemmar.
Vi får en hel del frågor om när det kommer en ny VKBR. Vi har inget bra svar. Vi behöver få
fram mera material först och just nu är det lite stiltje på den fronten.

Ha det bra i vårvärmen!
Eva Lejrin

