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 Saxat från styrelsen 2022-12-12 
 
  Nöden har ingen lag – så idag var vi tvungna att ha vårt styrelsemöte via Zoom. Vår 

ordförande vågade inte utsätta oss för smitta eftersom han inte var helt kurant. Omtänksamt! 
Jag tycker ju definitivt att det är trevligare och bättre att träffas ”öga mot öga” … men som 
sagt idag var detta omöjligt. 
 
Det var en hel del att ta upp idag, Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsinriktningen för 2023, 
Utvecklingsområden 2023 och genomgång av nästa års budget. Detta är ju punkter, som ska 
tas upp på vårt årsmöte den 18 februari 2023. 
 
Vi kan glädja oss åt att vi har fått många nya medlemmar i föreningen och fler är på väg in. 
Även vår Facebook-grupp växer så det knakar. Det har ju hänt mycket inom släktforskning på 
sistone bland annat genom DNA, som troligen medfört att många börjat att intressera sig. 
 
Vi har vårt 40-årsjubileum att se fram emot nästa år. Vi kommer att ha ett särskilt arbetsmöte 
om detta i januari. Vi bestämde också att ha styrelsemöten varje månad. Hittills har vi bara 
haft styrelsemöten varannan månad men har insett att detta inte räcker. Det är mycket som ska 
förberedas för våra program på Arkivcentrum och andra evenemang, som vi deltar i. Och 
ingenting gör sig självt! Det går åt många timmar av ideellt arbete för att få till det. 
 
Det talas ju mycket om att allting blivit så dyrt och detta märker ju även vi av. Material till 
våra publikationer och portot bland annat. Vår tidning skickas ju ut till alla medlemmar och 
det blir mycket pengar, men vi tror att detta är mycket uppskattat. 
 
Vårt första evenemang nästa år är Släktforskningens dag lördagen den 21 januari kl 10-15 på 
Arkivcentrum – då hoppas jag att vi ses! Övriga program och även vad alla våra lokalgrupper 
har kan ni läsa om på hemsidan! 
 

Till dess önskas ni alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Eva Lejrin 

                                                                                            


