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Ordförande har ordet
Kära medlemmar nu har vi med er hjälp lyckats stabilisera ekonomin
vilket jag vill tacka för.
Nu skall vi se vad vi kan göra inför släktens 300-årsjubileum i år.

Med vänliga hälsningar
Dag von Walden

Föreningens fortsatta verksamhet
Vad vill ni att föreningen ska syssla med? Ska vi ta fram profilprodukter?
Något annat?
Ge svar i vår enkät före påsk. Du hittar frågorna på adressen:

Släktboken

Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014
plus
rättelseoch
tilläggslista från 2017. Pris
170 kr plus 54 kr i porto.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=1ZlE0FcoKE6Rd26UmFnbg_7mpJnZ7etImDzkkqWIMoBUOVU1UUNGSzJP

Efterlysning: Släkthistoria
Det var mycket uppmuntrande att få in berättelsen i sökandet efter Sophia
Elisabet von Waldens bosättning + karta i föregående föreningsnyheter.

För enbart rättelse- och
tilläggslista pris 35 kr
inklusive porto.

Vi ser fram emot att fler skriver ner något om sina släktingar som
ex. morfar, mormor, farfar, farmor och/eller skickar in foto som vi kan
förmedla i föreningsnyheter. Dessutom är det välkommet bidrag till
släktboken, den gång som boken går i nytryckning.

Betala till föreningens
plusgiro 4283961-3
Ange ditt namn och adress.

Skicka gärna till Margareta von Walden Box 33 13056 Utö eller mail
mcjesl@hotmail.se . Foton kopierar vi och återsänder till ägaren. Vi sparar
fotokopian i vårt bildkartotek.

Vid frågor kontakta
Dag von Walden

Adliga ätten von Waldens släktförenings årsavgift 2019
Årsavgiften 2019 är oförändrad vilket innebär 250 kr för huvudmedlem
samt 150 kr för maka, make, sambo och hemmaboende barn över 18 år.
Vi ser fram emot att ni stödjer släktförening genom att betala
medlemsavgiften.
Med önskan om ett trevligt år
Styrelsen

Meddelande från styrelsen
Den nya datalagen (GDPR) som gäller i Sverige gör det omöjligt för
föreningen att spara personuppgifter för personer som inte är medlemmar i
släktföreningen.
Med anledning av GDPR så måste vi rensa vårt medlemsregister. Vi
kommer att ta bort alla tidigare medlemmar som inte betalat
medlemsavgiften under året. Genom att betala medlemsavgiften godkänner
medlemmen att vi sparar adressuppgifterna i vårt medlemsregister.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
PS. Du är alltid välkommen att besöka vår hemsida www.vonwalden.se och
via den kan du kontakta styrelsen. DS.

Styrelsens arbete 2018 - kort summering
Något som underlättat för oss styrelsemedlemmar är att våra styrelsemöten
har genomförts via Skype. Det har underlättats då många av oss har lång
väg att resa till Stockholm. En viss ovana i genomförandet i början men
ganska snart blev vi skickligare att ej tala i munnen på varandra. Vi har
våra punkter att följa och som även ni medlemmar kan följa på hemsidan.
Medlemsregistret har setts över och justerats januari 2019 utifrån
bestämmelser i GDPR som vi informerat er om.
Några delar i släktforskningen har genomförts under året.
Angående Riddarhusets upprop till adelssläkterna som naturaliserades för
300 år sedan. En anmälan om att deltaga till sammanställning av en bok.
Styrelsen tackade men avböjde att aktivt deltaga.
Vår hemsida har utvecklats och fortsättning följer.
Korta samtal och funderingar kring kommande släktmöte har inletts.

Efterlysning: Föreningsnyheter nr 3
Under senaste årets arbete med släktens hemsida har vi bl a samlat
samtliga utgåvor av våra föreningsnyheter.
Tyvärr saknar vi nr 3, som kom ut under 2003.
Har du sparat den, vill vi gärna låna den för att skanna den och lägga in
den på hemsidan.
Skicka gärna till Hans Nässla, Blombackagatan 4, 654 69 Karlstad eller
epost hans@nassla.se . Efter skanning returnerar vi den till dig.

