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Saxat från styrelsen 2022-09-20
Igår hade styrelsen ett arbetsmöte. Till en början fick vi lyssna på Hans Olsson, föreningens
tidigare ordförande och nu styrelsemedlem i Släktforskarförbundet. Han berättade om
förbundet och vad som är på gång där. Vi fick också se en presentation av förbundets hemsida,
som efterlysts av många föreningar – även av oss. Där finns mycket att upptäcka!
Vi har nu fått rapportering om de evenemang som föreningen deltagit i under sommaren. Vi har
fått mycket positiv respons och har redan fått förfrågningar om nästa sommar. Vi tycker också
själva att vi har gjort bra ifrån oss. Ett stort tack till de som bidragit till detta!
Släktforskardagarna i Skövde blev mycket lyckade. Det var jätteroligt att vi kunde ses igen
efter några års uppehåll. Många besökte vår monter, så vi hade fullt upp! Ett antal nya
medlemmar och bra försäljning. Dessutom deltog vi i Släktforskarförbundets stämma där en ny
ordförande valdes – Viktoria Jonasson från Borås efterträder Erland Ringborg, som varit
ordförande i åtta år. Nästa år blir släktforskardagarna i Östersund.

Några bilder från Släktforskardagarna i Skövde

Vi planerar att ha ett möte för våra lokalgrupper under oktober. Vi ska också ha ett möte för
våra sockenombud. Det är viktigt för oss att ha en bra dialog med de medlemmar som arbetar i
grupperna och säkert även viktigt för dessa att få kontakt med oss i styrelsen.
Vi har fått en hel del böcker till skänks, som vi håller på att gå igenom. En del kommer att
finnas i vår bokhylla i forskarsalen på Arkivcentrum. Allt kan inte få plats där, så vi kommer
också att göra bokpaket, som sedan kommer att säljas vid våra olika evenemang.
Nästa år fyller föreningen 40 år! Detta måste ju firas och vi har flera idéer, som vi ska diskutera
vidare.

Ja, det var lite om det som diskuterades igår. Hoppas vi ses vid föreningens
föredragsevenemang på Arkivcentrum under hösten! Om inte – så får Du kolla vad som
filmas och kommer ut på vår hemsida.

Eva Lejrin

