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  Saxat från styrelsen 2022-11-19 
 
  Nästan en heldag med styrelsen – först styrelsemöte och sedan planeringsmöte. Det blev 

många och långa diskussioner – men på det hela en mycket bra dag. Vi har nu konstaterat att 
vi behöver ha styrelsemöten lite oftare eftersom det är mycket som ska diskuteras och 
planeras. Som tur är så tycker vi i styrelsen att det är ett roligt arbete. Vi skulle också vilja se 
fler medlemmar som engagerar sig i vårt arbete – i våra olika arbetsgrupper och för att också 
kunna gå med i styrelsen. Så om du vill hjälpa till – hör av dig till någon av oss i styrelsen! 

 
Flera av oss måste bli bättre på att använda Zoom. Därför kommer det att bli interna kurser 
för styrelsen, funktionärer och lokalgrupper. 
 
Vårens programpunkter diskuterades. Som vi tidigare diskuterat så blir det ett nytt DNA-café. 
Vi är nog många som kan behöva höra mera om DNA. Vi tänker oss också att ha någon mer 
caféträff, när vi kan träffas och ”bara” prata med varandra – och fika förstås! Givetvis 
kommer det också att bli föredrag. Släktforskningens dag är den 21 januari och då kommer vi 
som vanligt att ha ett arrangemang på Arkivcentrum.  
 
Nästa års Släktforskardagar äger ju rum i Östersund. Det är ganska långt dit, men vi beslutade 
att åka dit och delta med ett bokbord. Någon medlemsresa dit blir det ju inte, men vi kommer 
att ordna en resa till något annat resmål. Kom gärna med förslag till resmål! 

 
Vi har ju ett stort evenemang nästa år, som jag nämnde redan i förra Saxat – vi ska fira 
föreningens 40-årsjubileum! Det blir lördagen den 6 maj! Vi har börjat lite smått med 
planeringen. Tanken är ju att det ska bli ett program för såväl unga som gamla. Vid gårdagens 
möte var det mycket annat att arbeta med. Det är många dokument som ska tas fram till 
årsmötet, som äger rum den 18 februari på Arkivcentrum. Så fortsatt planering av jubileet får 
det bli lite längre fram. 
 
Vi ska fortsätta att synas ute på olika platser i Värmland. Vi kommer att besöka fler 
bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och bibliotek.  Det har varit mycket uppskattat 
där vi varit. Under året har vi haft 16 aktiviteter förutom föredragen på Arkivcentrum! Det är 
inte lite, så visst är vi en mycket aktiv förening! 
 
Under dagen hann vi faktiskt också med att äta lunch. 
 

    Hälsningar Eva Lejrin    
Forskarsalen på Arkivcentrum                    
                                                                                                          


