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  Saxat från styrelsen 2023-01-10 
 
  Så var det dags för årets första styrelsemöte. Nu var vi på plats på Folkuniversitetet, ja inte 

alla, möjligheten finns ju nu att ha hybridmöten. 
 
Vi får stadigt in nya medlemmar i föreningen, men det har naturligtvis även försvunnit några. 
Vid årsskiftet var vi 1537 medlemmar. Facebook-gruppen fortsätter att växa och där är vi nu 
2186 st – men det var förstås igår!  
 
Släktforskningens dag är lördagen den 21 januari kl 10-15 på Arkivcentrum. Det har väl inte 
undgått någon då programmet har gått ut via mail till alla medlemmar och även finns på vår 
hemsida. Vi hoppas att många ska komma dit, så sprid gärna informationen och ta med er 
vänner och bekanta! Även några av våra lokalgrupper kommer att ha arrangemang: Hagfors, 
Sunne, Säffle och Forshaga. Även detta finns att läsa på hemsidan. 
 
Redan nu på lördag den 14 januari ska vi ha ett möte för att börja planeringen inför 
föreningens jubileum lördagen den 6 maj.  Ja, några idéer har vi redan ventilerat. Vi kommer 
att vara på Forshaga Hembygdsgård. Detta är också något man inte får missa!  
 
Ni får inte heller missa vårt årsmöte den 18 februari på Arkivcentrum! Glöm inte heller att 
kolla vårt vårprogram och även de aktiviteter som äger rum hos våra lokalgrupper. 
 
I mars kommer Släktforskarförbundet att ha sin årliga samrådskonferens – tyvärr bara via 
Zoom, men två eventuellt tre styrelsemedlemmar kommer att delta.  
 
Det är också dags att planera för Släktforskardagarna i Östersund den 26–27 augusti. Det 
gäller ju att boka monterplats och att beställa hotellrum i god tid – det är många som ska dit. 
Vi måste även se till att vi har material färdigt till mässan.  
 
Vi har ju tidigare nämnt att vi ska planera en medlemsresa, eftersom det inte blir någon 
medlemsresa till Släktforskardagarna. Medlemsresan kommer troligen att bli en lördag i 
september. 
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