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Sista styrelsemötet före sommaren brukar styrelsen åka någonstans för att förutom 
styrelsemötet även göra ett studiebesök. Idag träffades delar av styrelsen hemma hos vår vice 
ordförande Britt-Marie. Det var verkligen roligt att ses fysiskt. Vi var förstås utomhus och hade 
ju tur med vädret. Några styrelsemedlemmar deltog via Zoom.  
 
Årets släktforskardagar kommer att genomföras digitalt den 11-12 september och vi ska 
naturligtvis delta och presentera föreningen och våra förberedelser är i full gång. 
 
Årets riksstämma, som brukar genomföras i samband med släktforskardagarna kommer att äga 
rum den 4 september via Zoom och föreningen kommer att delta även här. 
 
Vi har fått information från Arkivcentrum att man räknar med att kunna öppna forskarsalen 
igen med början vecka 38, om inte smittläget förvärras. Så vi hoppas kunna börja med 
forskarjourerna den 23 september. Peter Borg har börjat förbereda bemanningen. 
   
När det gäller betalning av medlemsavgift, så är det fortfarande ett antal, som inte har betalat, 
vilket innebär att dessa inte kommer att få nästa nummer av VärmlandsAnor. Tidningen är nu 
inlämnad för tryckning och betalar man in avgiften med det snaraste så hinner man få 
tidningen. Observera att med detta nummer så kommer även det nya lösenordet för 
medlemssidorna på hemsidan att finnas på adressetiketten.  
 
Så här långt så finns ett evenemang inbokat i sommar. Det blir den 2 augusti, som vi ska vara 
med på ett berättarkafé på Nygård i Ekshärad. Det är föreningen Skildra, med Samuel Nilsson i 
spetsen, som står för arrangemanget. Mer information kommer på hemsidan och på facebook. 
Samuel höll en digital föreläsning hos oss den 29 april, som nu finns att nå för våra medlemmar 
på hemsidan. 
 
Som avslutning på dagens träff, i stället för ett studiebesök, så hade Britt-Marie gjort en 
tipstävling. Hon ville se hur mycket vi kan om Värmland. Det var en del kluriga frågor, så 
resultatet blev därefter – men kul var det i alla fall och något nytt lärde vi oss. 
 
Nu hoppas vi att vi kan fortsätta med fysiska styrelsemöten, men det gäller nog att ta det 
försiktigt ett tag framöver även om man är färdigvaccinerad. Och med det önskar jag er en fin 
sommar! 
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