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Pia Lindgren heter jag och jag blev vald till ny ordfö rande på senaste
å rsstä mman. Innan jag blev ordfö rande hade jag suttit med i styrelsen i två
å r och hade då ansvar fö r medlemsregistret, satt med i redaktionen fö r
rotposten och var lö rdagsvä rd, vilket jag fortfarande gö r. Jag har alltid varit
intresserad av att kunna på verka och jag gillar att vara aktiv. Innan jag blev
mer aktiv i vå r fö rening så engagerade jag mig på annat sä tt inom
studentkå ren, motorsport och bå tar. I arbetslivet ä r jag ä ven fackligt
engagerad genom arbetsplatsombud och skyddsombud.
Som jag nä mnde efter att jag blev vald som ordfö rande på å rsmö tet,
behö ver fö reningen arbeta aktivt fö r att bibehå lla och ö ka medlemsantalet i
vå r fö rening. Under de senaste tre å ren har medlemsantalet successivt
minskat. Varfö r ä r svå rt att sä ga men troligtvis kan en av orsakerna vara den
ö kade mö jligheten att slä ktforska online. Idag behö ver man inte vara
ansluten till en fö rening fö r att dela med sig av sina kunskaper eller att få
hjä lp nä r man har kö rt fast. Det inns ett antal forum på sociala medier dä r
slä ktforskare gladeligen hjä lper till vid olika frå gestä llningar. Vå r fö rening
behö ver dä rmed hitta nå got som gö r det attraktivt att vilja vara medlem hos
oss. Under hö sten har ett fö rsö k med snabbkurs genomfö rts fö r att på så
sä tt nå nya medlemmar via vå r egna facebooksida. Det inns lera sä tt att
marknadsfö ra vå r fö rening och detta arbete har nyss på bö rjats i styrelsen.
Det skulle vara roligt att få fortsä tta det arbete som vi i styrelsen har
på bö rjat och att få fortsä tta att vara er ordfö rande.
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