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Saxat från styrelsen 2019-05-25 

 

                                       
 
Sista styrelsemötet före sommaren var förlagt till hembygdsgården i Säffle – en dag som 
började med solsken och slutade i regn! 
 
Sedvanlig rapportering om budget och medlemsläget. Vår nya kassör, Elisabeth, har haft 
mycket jobb med att få allt att fungera. En del strul har det varit, det är inte så lätt att få allt på 
plats. 
 
Nu är det knappt en vecka kvar till medlemsresan den 1 juni. Alla förberedelser är klara och 
bussen är fullbokad. Information om bussresan till Släktforskardagarna i Borås 24-25 augusti 
kommer inom kort. Inför släktforskardagarna har vi dock lite arbete kvar med presentations- 
och reklammaterial. 
 
Våra sommarevenemang är klara och vi kommer att finnas på plats vid Edeby Marknad, Klar-
Hälja, Borgviksdagen, Filibjur i Filipstad, Antik- och samlarmässan i Ransäter, kulturveckan i 
Sunne och Gravadagen. Dessutom kommer vi att vara med på julmarknaden i Forshaga, men 
det är ju knappast något sommarevenemang! Vi kommer också att vara med på Arkivens dag 
den 9 november, som kommer att vara i Hagfors. Mer information om vår medverkan vid de 
olika arrangemangen kommer på våra informationskanaler, facebook, hemsida och via 
medlemsutskick. Här kan tilläggas att du som inte har meddelat din mailadress eller har ändrat 
adress bör meddela detta! 
 
Höstens program med föreläsningar har ju varit klart sedan länge. När det gäller DNA-träffar så 
kommer det inte att bli några fler på biblioteket i Karlstad. Vi planerar däremot att ha någon 
träff under hösten på Arkivcentrum. 
 
Efter ett intensivt och effektivt styrelsemöte var vi tvungna att få lite mat i oss och tog en kort 
promenad till hotellet, som ligger i närheten av hembygdsgården, där vi fick en mycket god 
lunch.  
 



 
När vi sedan var tillbaka så fick vi lyssna på Britt-Marie, som höll ett föredrag om att 
domstolsforska – och det gjorde hon verkligen bra. Vi tyckte alla att fler ska få lyssna på detta,  
så vi bad henne att göra detta vid något tillfälle på Arkivcentrum och kanske även på något mer 
ställe ute i länet. 
 
Efter detta fick vi också möjlighet att gå runt i hembygdsgården, som verkligen innehåller en 
massa spännande saker. Sedan gick resan hemåt igen och nästa gång styrelsen har möte är 
planerat till den 13 augusti – tänk då är sommaren nästan över!  
 
Önskar er alla en trevlig sommar! 
 
Eva Lejrin 


