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  Saxat från styrelsen 2023-02-14 
 
  Ännu ett styrelsemöte har gått av stapeln. Som vanligt nu för tiden såväl på plats på 

Folkuniversitetet som via Zoom. 
 

Släktforskningens dag är nu avverkad och vi kan konstatera att det blev en mycket lyckad 
dag. Vi hade fullt upp hela dagen och fick även vara med på lokalteve – inte dåligt! 
 
Vi är lite oroliga för några av våra sockenombud, som vi inte får någon kontakt med. Så kan 
vi ju inte ha det! Dessutom behöver vi fler och mer information om detta kommer.  
 
Vi behöver också fler registrerare för att få fler poster registrerade till VKBR innan vi kan 
producera nästa upplaga. Här kommer vi också att gå ut med ett upprop om hjälp. 
 
En del av diskussionerna på mötet handlade förstås om årsmötet, som går av stapeln nu på 
lördag den 18 februari. 
 
Vi har behövt fylla på vårt lager av reklammaterial, så det kommer att bli några nyheter på 
den fronten. 
 
Du har väl inte missat att föreningen har en bokhylla och ett tidningsställ i forskarsalen på 
Arkivcentrum? Nu har vi fått en ny bokhylla och har gått igenom alla böcker, så det finns en 
hel del ”nya” boktitlar. Här kan man t o m låna böcker. Vi kommer att ha en information om 
detta i nästa nummer av VärmlandsAnor och information kommer även på hemsidan, där det 
även kommer att finnas en förteckning på alla böcker. 
 
Mycket av tiden gick åt till att diskutera föreningens 40-årsjubileum den 6 maj på Forshaga 
Hembygdsgård. Det ska ju bli ett evenemang för såväl unga som gamla. Vi vill gärna se hela 
familjer på besök. Det kommer att bli underhållning av olika slag, släktforskarhjälp, en del 
föredrag och man ska inte behöva gå hungrig. Så håll utkik efter programmet som kommer så 
småningom!  
 
Innan dess har vi också flera arrangemang på Arkivcentrum, som ni inte får missa! Allt finns 
på hemsidan och inbjudan kommer som vanligt före varje arrangemang. 
 

Eva Lejrin 

                                                                 


