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Saxat från styrelsemöte 2017-11-25 

 

Lördagen den 25 november innebar en heldag med föreningens styrelse, först styrelsemöte och 

därefter planeringsdag! 

 

Glädjande nog så fortsätter medlemsantalet att öka. Vi har ju synts på en del evenemang och fått 

väldigt bra respons. Beträffande ekonomin så finns inget alarmerande att rapportera. 

 

Vårprogrammet på Arkivcentrum är klart och planering pågår för fullt med Släktforskningens dag 

den 20 januari och Årsmötet den 17 februari. När det gäller årsmötet så är valberedningen i full 

gång med att hitta nya styrelsemedlemmar. Så om du vet någon som skulle passa för detta eller själv 

känner för det så hör av dig till Peter Borg via adressen: http://start.varmlandsrotter.se/valberedning. 

Vi har verkligen trevligt på våra sammankomster kan jag lova. Det är klart att det innebär en del 

arbete också, det ligger ju i sakens natur. 

 

Våra lokalgrupper är också i full gång med programplanering. Det är verkligen roligt att föreningen 

kan erbjuda aktiviteter inte bara i Karlstad. 

 

Vi diskuterade såväl en medlemsresa som en resa till Släktforskardagarna i Växjö. Målet för en 

medlemsresa diskuterades, men ingenting är bestämt än, så vi tar gärna emot önskemål. Vi kommer 

att gå ut med en förfrågan om intresset för en resa till Släktforskardagarna.  

 

Vi har ju, som flera av er säkert känner till, kommit igång med en del aktiviteter, när det gäller DNA 

och mer kommer det att bli och inte bara i Karlstad utan även på andra platser i Värmland. En del 

aktiviteter planeras även tillsammans med stadsbiblioteket. Vi är nog många som vill lära oss mera 

om detta.  

 

På Facebook finns nu en filmad snutt från ett föredrag på Arkivcentrum. Detta är bara början och vi 

hoppas vara i gång på ”riktigt” ganska snart med att lägga ut våra föredrag, så att den som inte har 

möjlighet att vara med på Arkivcentrum ändå kan ta del av intressanta föredrag. 

 

Förenings nya logga och nya profilkläder kommer att presenteras i början av 2018 – kanske att vi 

kan visa upp oss i nya kläder redan på Släktforskningens dag. I annat fall blir det på årsmötet. 

 

Vi hoppas att få till en ny version av VKBR till sommaren. Detta är efterlängtat, det vet vi. Det är ju 

verkligen ett bra hjälpmedel. 

 

När det gäller bidrag till tidningen så har vår redaktör fått in en hel del, men han vill ha mer! Han 

tycker även att det vore roligt att få lite mera material från våra lokalgrupper. 

 

Uppropet angående ”Inspelade i Värmland 1946-63” har verkligen fått ett stort gensvar från våra 

medlemmar. Till våren kan vi förhoppningsvis lyssna på dessa gamla inspelningar. 

 

Innan vi kan ta julledigt så kommer vi att ha ytterligare ett styrelsemöte den 7 december. 

 

Nedtecknat av 

Eva Lejrin 


