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Styrelsen har under året utgjorts av Barbro Marzelius Alm, ordf, Hilding Jakobsson, vice ordf,
Bo Turemark, kassör, Nils Marelius, sekreterare, Karin Classon, Eva Persson Bodgren (avgick
på egen begäran 22 maj), Albert Eklund, Hasse Torkelsson vice kassör och Ingrid Wockatz, vice
sekreterare.
Webbmaster.har varit Eva Persson Bodgren.
Revisorer har varit Göran Henriksson och Åke Henriksson, med Mats Andersson som ersättare.
Styrelsens arbetsutskott utgöres av ordf, v ordf, kassören, v kassören och sekreteraren.
Torpgruppen: Jens Olsson, sammankallande, Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson.
Valberedningen: Jens Olsson, sammankallande, Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.
Föreningen har haft två medlemsmöten: vid årsmötet i Bovall berättade Ulla Turemark och
Kjell Andersson om boken om Hunnebostrands hamn. Den har tagit fem år att utarbeta, tillsammans med Tony Åkesson och Christian Eklund. Boken fick kommunens kulturpris 2011.
Höstmötet, förlagt till Smögen, ägnades åt fyrarna, med Maria och Leif Elsby från Fiskebäckskil
som berättare.
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2012-12-31 är 212, varav 6 hedersledamöter. Nytillkomna
medlemmar är 8, 9 är avregistrerade och 3 har avlidit.
Föreningens behållning är 45.384 kr, innebärande underskott på 3.706 kr.
Arkivet i Bovall har som vanligt haft öppet två tisdagar i månaden. 293 besök har noterats vid
22 tillfällen (förra året 255) och det är viktigt, inte bara för själva forskningen utan även för att
träffas inom föreningen. Göran Larsson och Hilding har varit ansvariga för arkivet.
Föreningen tackar särskilt Tossene pastorat för att få disponera arkivet i Bovall för sin
forskning.
Föreningen tillhandahåller en dator på biblioteket i Kungshamn. Den är välbesökt och många
bedriver egen forskning där.
Föreningens datorer i biblioteket i Kungshamn och i arkivet i Bovall har internetuppkoppling
med abonnemang på Arkiv Digital.
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Vid förbundsstämman i Gävle deltog
Barbro som vår representant. Det viktigaste ärendet var förslag från regeringen att socken- och
församlingsnamn skall bort. Ett upprop om vikten av att skydda dessa namn antogs av stämman
och vår förening har deltagit detta upprop.
Att skydda dessa namn är särskilt viktigt i vårt verksamhetsområde för att Kungshamn, Askum,
Malmön och Smögen är församlingsnamn, som upphörde 2009 genom sammanläggningen till
Södra Sotenäs församling. Bärfendal lever kvar i Svarteborg-Bärfendals församling.
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Vår förenings hedersmedlem Göran Larsson fick som ende mottagare utmärkelsen ÅRETS
ELDSJÄL, en kristallpjäs, vilken han personligen tog emot vid stämmomiddagen.
Torpinventering. Arbetet ledes av torpgruppen med Jens Olsson som sammankallande. Sex
torp- och kulturvandringar har genomförts under året med 228 (förra året 222) deltagare eller 37
medeltal. Torpgruppen har lagt ner ett gediget arbete med förberedelserna och har tagit fram en
mängd uppgifter om personer som bott och verkat i trakterna.
Vår hedersmedlem, tillika hedersledamot i styrelsen, Martin Persson fick av föreningen Släktdata
i Göteborg på sin 95-årsdag motta en specialkomponerad medalj.
Under 2012 har vi samtalat om att styrelsen borde kunna vara mindre, genom att ej återbesätta
vakanser. Vårt huvudarbete är att sköta/vårda arkivet och organisera torpvandringar
Styrelsen ser med tacksamhet tillbaka på det gångna året och tackar ALLA som på olika sätt
hjälpt till med det goda resultatet och hoppas på fortsättning i samma anda – och gärna med fler
medhjälpare i Bovall.
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Originalet är underskrivet av samtliga vid styrelsemöte tisdag 12 februari 2013.

