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Saxat från styrelsen 2023-03-14 
 
Så var det dags för ett styrelsemöte igen och denna gång enbart via Zoom. Flera av ledamöterna ville 
nog inte ge sig ut på vägarna med tanke på att det kanske skulle bli snökaos – men det blev det inte. 
 
Sedan sist har vi haft vårt årsmöte och ett konstituerande styrelsemöte. Mer om detta finns att läsa i 
senaste numret av VärmlandsAnor. 
 
Mycket på styrelsemötet handlade om kommande aktiviteter, jubileet förstås och sommarens olika 
evenemang runt om i länet. Det kommer att bli en hel del, och det gäller att planera så att det finns 
personer, som kan ställa upp på de olika arrangemangen. Mer information om detta kommer i nästa 
nummer av VA och också förstås på hemsidan och på Facebook. När det gäller ”jubileums-
arrangemanget” eller vår värmländska släktforskardag på Forshaga Hembygdsgård så kommer mer 
information så snart som vi är klara med planeringen. Boka i alla fall lördagen den 6 maj för detta och ta 
med hela familjen och goda vänner! Det kommer att bli aktiviteter för alla. Men innan dess så är det 
flera träffar på Arkivcentrum. Vilka det är kan du som vanligt läsa i VA och på hemsidan. Inbjudan 
mailas ut och läggs även ut på Facebook. 
 
På agendan stod också förslag till olika utmärkelser inom Släktforskarförbundet och även motioner till 
riksstämman, som äger rum vid släktforskardagarna i Östersund. Detta får vi nog ta oss ytterligare en 
funderare på. 
 
Senare i mars kommer en samrådskonferens att hållas för alla släktforskarföreningar, som är anslutna 
till Sveriges släktforskarförbund. Denna gång blir det via Zoom och vi har två av styrelsens medlemmar, 
som kommer att delta. 
 
Vi kan glädja oss åt en ny lokalgrupp i Forshaga. Styrelsen kommer att ägna mer uppmärksamhet åt 
lokalgrupperna framöver – kanske genom att besöka dem. Lokalgrupperna är ju enormt viktiga för 
föreningens verksamhet – vi är ju hela Värmlands släktforskarförening! 
 
När det gäller VärmlandsAnor så behövs fler antavlor och när det gäller VKBR så återstår en del innan 
vi kan komma med en ny utgåva. Vi behöver få åtskilliga fler poster. 
 
Nu hoppas vi (i alla fall jag) att det inte blir mer snö utan att våren kommer!    
 

Eva Lejrin 
 

                         Bild från Släktforskningens dag den 21 januari 2023 


