
Adresslista VGN Släktforskare 2019/20 
Styrelse: 

Ann-Britt Dahlström Kungsgatan 2 0723-202209 

ordförande 467 40 Grästorp annda50@gmail.com 

Reino Löfgren Lekåsa Kvistagården803 0512-410 62 

v. ordf. 465 95 Nossebro evbire@gmail.com  

Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 0512-140 12 

sekreterare  534 92 Tråvad gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson Rosengatan 1 0512-513 32 

kassör 465 30 Nossebro karjohaug@gmail.com  

Ing-Britt Johansson Stommen 1, Ryda 0512-15260 

v. sekr 534 96 Vara  stommen.helas@telia.com 

Christina Lindh Fågelvägen 4 0514-10426 

 467 40 Grästorp christina.lindh@live.se 

 Anna-Kajsa Andersson Halvåsväg 8 0512-15015 

 534 96 Vara  annakajsa.andersson@telia.com 

Arne Svahn Ågatan 19  0514-104 12 

Ersättare 467 31 Grästorp arnesvahn@hotmail.com 

Lena Tengström Sköningared 418 B  0705-723912 

Ersättare 446 94 Skepplanda le.te@telia.com  

Bengt-Åke BrolinHåle Torsgården 11 0514-32096 

Ersättare 467 94 Grästorp bengt-ake.brolin@telia.com 

 

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

   

Medlemsavgift  100:-  Familjemedlem 50:- 

Bankgiro 5007-7460  

E-post : vgn.styrelse@gmail.com  

Hemsida:  vgnslaktforskare.se 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. 

 

Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din 

epost-adress så vi kan göra utskicket den vägen. 
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Stadgeändring 
Den föreslagna stadgeändringen gick igenom på årsmötet. Nu kallar vi till 

ett möte för att ta det andra beslutet som behövs för att ändringen ska bli 

giltig.  

 

Kallelse till extra årsmöte 
Söndagen 6 oktober kl 15:00 i Godtemplargården, Parkgatan, Vara. 

 

                   Föredragningslista  

 
1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare 

4. Godkännande av föredragningslista  

5. Mötets behöriga utlysande  

6. Stadgeändring: Tillägg i stadgarna (kursiv stil):  

§ 7 Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte  

Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara avsänd 

senast tre veckor före respektive möte med ordinarie postgång 

eller med e-post.  Med kallelsen bifogas föredragningslista samt 

vid årsmöte verksamhetsberättelse. 

7. Mötets avslutande 

 

 

Efter mötet blir det föredrag och bildvisning. 

  

Vara – från bondby till kommuncentrum 
Bengt Fåglefelt och Ingemar Ohlsson   
 

Vara firar i år att det är 125 år sedan Vara blev köping. Tätorten började 

byggas upp kring järnvägen som kom 1867. 

 

Enkel fika. 

 

Välkomna 

 

 

 

Släktforskningshjälp 
Vara Bibliotek: 16.00–18.00 torsdag 12/9, 10/10, 7/11)  

Grästorp Bibliotek: 17.00–19.00 tisdag, 24/9, 22/10, 19/11 

Nossebro Bibliotek: 18.00–20.00 måndag 9/9, 21/10, 18/11  

 

Observera att tiden har ändrats i Vara. Detta på grund av bibliotekets 

öppettider. 

 

Vi har bytt namn på vår forskarservice för att det ska bli tydligare för att det 

är släktforskning vi hjälper till med. Till dessa tillfällen är alla välkomna 

oberoende på hur långt ni har kommit i er forskning. Det är lätt att köra fast. 

Ingen fråga är för stor eller för liten. Tillsammans hjälps vi åt med att 

försöka lösa den.  Även om du inte har någon fråga så är du välkommen in 

för att prata bort en stund. 

 

Hemsidan 
Sedan i våras är det klart med flytten av vår hemsida eftersom portalen Leva 

på landet har upphört. Föreningen har köpt ett eget domännamn och flyttat 

materialet till Sveriges släktforskarförbunds portal. Nina Mårtensson på 

förbundet har gjort jobbet åt oss. Hennes hjälp har varit ovärderlig mitt uppe 

i förbundets egna flytt till nya lokaler. Hemsidans adress är: 

vgnslaktforskare.se 

 

Släktforskningens dag 
Släktforskarförbundet har planerat att Släktforskningens Dag 2020 blir 

lördagen den 18 januari. Temat är tänkt att bli Officerare och soldater – 

deras liv och bostäder.  

 

Arkivens dag 
blir lördagen den 9 november. Temat är Gömt eller glömt. Information finns 

på hemsidan https://www.arkivensdag.nu/. Vara kommunarkiv brukar ha 

öppet, kolla kommunens evenemangskalander för tider. 

 

https://www.arkivensdag.nu/

