SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Styrelsen har under året utgjorts av Barbro Marzelius Alm, ordf, Hilding Jacobsson, vice ordf, Bo
Turemark, kassör, Åke Öster, sekr, Ingrid Wockatz, Gunnar Olsson och Kent Christensson.
Revisorer har varit Åke Henriksson och Göran Henriksson och revisorssuppleant Mats Andersson.
Valberedning har varit Mats Andersson och Hillevi Andersson.
Webmaster har varit Solveig Blomstrand som underhåller och administrerar föreningens hemsida;
www.sotenasperson.se
Torpgruppen har under året varit fortsatt vilande.
Styrelsen har under året haft fem sammanträden.
Föreningen har haft två medlemsmöten:
Vid årsmötet i Bovallstrands församlingshem berättade Sonja Lundin om ”Säteriet Åbys historia

genom tiderna”.
Vid höstmötet i Bovallstrands församlingshem kom Eva Rödström, diakoniassistent i Tanums
församling, berättade och visade bilder om renoveringen av Svenneby gamla kyrka. Genom stöd
från stiftet klarade Tanums församling detta omfattande och kostsamma projekt.
Dessutom har föreningen i samarbete med Vuxenskolan haft en studiecirkel på temat DNA i släktforskningen.
Antalet medlemmar per 2019-12-31 var 195 varav 3 hedersmedlemmar.
Föreningens behållning är ca 62 000 kr, innebärande ett resultat om ca + 7 000 kr.
Föreningen tackar Sotenäs pastorat för att vi får disponera arkivet i Bovallstrand och församlingshemmet.
Ett varmt tack också till Sotenäs kommun för bidrag på 5 000 kr samt ett aktivitetsstöd från Studieförbundet
Vuxenskolan på 2 600 Kr.
Arkivet i Bovallstrand har haft öppet två tisdagar i månaden. Intresset har varit fortsatt stort med
256 besökare vid 21 tillfällen. Här träffas medlemmar och nya besökare, som får "komigånghjälp" varav
många blir medlemmar, men även besökare med särskilda problem i sin forskning. Under kaffestunden
diskuteras vitt och brett, görs anbyten och många andra problem löses. Föreningen har också fått ytterligare
materiel från Sivert Pihls arkiv.
Urklippsboken t.o.m. 2014, finns tillgänglig i arkivet. Föreningen söker fortfarande någon, som kan arbeta
med urklippen.
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Vid förbundsstämman i Borås i augusti deltog inte
något ombud från föreningen. Däremot anordnades en bussresa dit med ca 20 deltagare .
Styrelsen tackar alla som på olika sätt medverkat i verksamheten under det gångna året.
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