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Verksamhetsberättelse för år 2000

Inför 2001 års årsmöte vill styrelsen sammanfatta sitt 11:e verksam-
hetsår sålunda:

Styrelsen har utgjorts av Carl-Olof Hasselberg, ordförande, Erland Ös-
ter, vice ordförande, Göran Larsson, kassör och arkivarie, Nils Mareli-
us, sekreterare, Karin Classon, Per-Olof Olsson, Eskil Severinsson,Ing-
rid Stävholt, Asta Sörensson, Per-Olof Torwaldson och Marja Weiefors
samt hedersledamoten Martin Persson.
Styrelsen har haft sex sammanträden. Representanter för Kville härads
personhistoriska förening och för Hunnebostrands Bildarkiv har delta-
git i våra möten.
Föreningen har haft två medlemsmöten: årsmötet med 10-årsjubileum den
15 februari i Bovallstrand med Släktforskarförbundets ordf Krister La-
gersvärd som föredragshållare och höstmötet på Smögen den 19 oktober,
där Bertil Abrahamsson berättade om lotsar.
Antalet medlemmar är 149. Under året har två avlidit, två avregistre-
rats, och tio är nytillkomna.
Föreningens behållning är 15.714 kr, och det innebär ett överskott un-
der året på 700 kr. Härtill kommer 12.000 kr, fonderat för maskinköp.
Föreningens revisorer är Bertil Berndtsson och Gunnel Olsson, vilka en-
ligt de nya stadgarna är valda av ~rsmötet, och Signhild Jonsson är
suppleant.
Året 2000 präglas av tre särskilt minnesvärda händelser: först och
främst vårt 10-årsjubileum med deltagande från Landsarkivet, Släktfors-
karförbundet och angränsande föreningar, vidare mikrofilmningen av kyr-
koböckerna för alla församlingarna på Sotenäset t o m 1930 har färdig-
ställts, och att Släktforskarförbundet ordnade en konferens på Landsar-
kivet i Göteborg för föreningar med rekonstruktionBarbeten - efter fle-
ra påtryckningar från oss - där vår ordf. redogjorde för vårt arbete.
Föreningen har liksom tidigare varit representerad på Släktforskarför-
bundets årsstämma, d~nna gång dock utan motioner, i Linköping.
Om vårt arbete under året kan nämnas, att handlingarna om flyttningsbe-
tyg från Tossene pastorat är registrerade genom Ingrid, och att en bok
återstår av alla handlingarna till 1898, nämligen Askums husförhörs-
längd 1890-1897. Styrelsen överväger om vi, även utöver vad stadgarna
föreskriver, låter Kungshamns böcker 1785-1897 omfattas av vårt arbete,
liksom Berfendal 1830-1897, så att - när förhoppningsvis allt blir fär-
digt - Sotenäs~ alla kyrkoböcker finns på en enda skiva.
Föreningens CD-romskiva har ytterligare kompletterats, och den tredje
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utgåvan Mr under försäljning. Skivan omfattar c:a 140.000 poster.
Med hänsyn till att samma namn kan förekomma flera gånger, torde
den innehålla minst 100.000 personer.
Mikrofilmningen har bedrivits i samarbete med Hunnebostrands Bild-
arkiv, varvid arkivet framställt två och föreningen sex filmer.
Styrelsens närmaste uppgift är att se till att filmerna överförs
till huvudblankett och registreras.
Göran svarar för att vårt arkiv är tillgängligt, och har fått gott
gensvar. Arkivet har blivit en uppskattad mötesplats.
Styrelsen tackar särskilt Martin Persson och Allan Palmgren för de-
ras fortsatta oegennyttiga arbete med registreringen, och alla and-
ra för allt arbete, som är så pass färdigt, att många forskare får
den hjälp som behövs.
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