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Saxat från styrelsen 

 

Nu är det höst! Jag är inte så glad i hösten, så då är det lite uppiggande att få gå på styrelsemöte i 
Släktforskarföreningen, vilket jag gjorde igår! 
 
Vår kassör Thore redogjorde för ekonomin, som ser mycket bra ut. Vi följer budget bra. 
Medlemsantalet fortsätter att öka och vi är nu 1613 medlemmar varav 104 är familjemedlemmar 
och vi har sex hedersledamöter. 
 
Vi har nu gjort en testfilmning av ett föredrag. Det var Elisabeth Thorsells föredrag ”Forska i 
bouppteckningar”. Resultatet blev riktigt bra, trots diverse tekniskt strul i föreläsningssalen. En 
hel del redigeringsarbete måste förstås till. Detta innebär att vi måste införskaffa program för 
detta samt en kamera. Den här gången var utrustningen inlånad. Vi måste också givetvis ha 
föreläsarens tillåtelse att filma. 
 
Våra facebookgrupper är synnerligen aktiva. Många frågar och många svar ges. I föreningens fb-
grupp är vi nu 939 medlemmar. Även DNA-gruppen är mycket aktiv.  
 
Vår nya VKBR4 som lanserades på Släktforskardagarna har gått åt som smör i solsken. De ex, 
som vi hade med oss till Växjö sålde snabbt slut och sedan dess har Gunnar, som har ansvaret för 
detta, haft fullt sjå med att skicka ut alla nya beställningar. Den är t o m så populär att vid ett 
tillfälle kom ett tomt kuvert tillbaka, öppnat och skivan var borta! Hoppas den som tog skivan 
har nytta av den, men visst är det ett fräckt sätt att skaffa sig VKBR4 på! Detta är ju ett sätt för 
föreningen att tjäna pengar och det är många föreningsmedlemmar som lagt ner ett oerhört stort 
ideellt arbete. 
 
Föreningen har nu medverkat vid några bygdegårdsföreningars möten med släktforskar- 
information och flera står på tur. Detta har varit mycket uppskattat och upplevts som mycket 
roligt av de som gjort besöken från föreningen. 
 
Av svaren att döma på den enkät, som vi skickat ut, till deltagarna på medlemsresan till 
Släktforskardagarna i Växjö, så kan vi konstatera att resan blev mycket uppskattad och att man 
föredrog övernattning i och med att det var en ganska lång resa. Man behövde inte stressa och 
hann med flera föredrag. Dessutom var samvaron på kvällen mycket uppskattad. Däremot kan 
man ju fråga sig varför vi inte lyckades fylla bussen – troligen är det många medlemmar som inte 
vill övernatta och dessa var givetvis inte med i år. 
 
Styrelsen har utöver styrelsemötet även haft ett arbetsmöte. Detta kommer vi att fortsätta med 
eftersom det händer mycket i föreningen och det är mycket som måste diskuteras och planeras. 
Vi inser också att vi behöver få fler medlemmar som hjälper till i olika sammanhang. Ingenting 
gör sig självt! Så hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till! 
 
Eva Lejrin 


