
I SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING
ARSBERÄTTELSE FÖR AR 2001.

Styrelsen har under året utgjorts av Carl-Olof Hasselberg, ordf, Erland Öster, vice ordf,
Göran Larsson, kassör och arkivarie. Nils Marelius, sekreterare, samt Karin Classon. Per-Olof
Olsson, Eskil Severinsson, Ingrid Stävholt, Asta Sörensson, Per-Olof Torwaldson och Marja
Weiefors samt hedersledamoten Martin Persson. Revisorer har varit Bertil Bemdtsson och
Gunnel Olsson, med Signhild Jonsson som ersättare. Valberedningen har utgjorts av Kent
Stävholt, sammankallande, samt Bjame Josefsson och Anna-Greta Svensson.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Representanter för Bildarkivet och för
Kville härads personhistoriska förening har deltagit i styrelsens möten. Som adjungerad har
även Kent Stävholt deltagit.
Föreningen har haft tre medlemsmöten, dels årsmötet i Bovall, där Bo Andersson berättade
om fisket i Ålesund, sedan sommarmöte i form av torpvandring i Tossene, ledd av Hilding
Jacobsson, och därefter höstrnötet i Askum, med torp vandringarna som tema.
Antalet medlemmar vid årsskiftet är 145. 9 är nytillkomna, 3 har avlidit, och 6
avregistrerats.
Föreningens behållning är 25.230 kr, innebärande överskott med 9.516 kr. 2000 års
fonderade 12.000 kr har använts. Föreningen har fått 5.000 i anslag från Tossene pastorat för
vardera 2000 och 2001, vidare 5.000 kr från Kungshamns pastorat och 2.000 kr från Sotenäs
kommun. Vi har fått 1.000 kr från studieförbundet Vuxenskolan, som fått det i bidrag från
Hasslöfs fond.
Det som återstår av vår huvuduppgift att rekonstruera t o m 1897 är en husförhörslängd från
Askum, som först måste filmas om. Vi bör lägga in befintliga böcker för Kungshamn och för
Berfendal- för att hela Sotenäsets kyrkobokföring skall finnas samlad på en skiva.
Sedan kommunens bidragssystem till föreningar lagts om, har föreningen för år 2002 anhållit
om ett kulturstöd på 10.000 kr.
Släktforskarförbundet: föreningen har under året svarat på två enkäter; till stämman i Borås
har vi lagt fram tre motioner och varit representerade av sekreteraren.
Föreningen har framträtt på flera ställen. Först deltog Martin och Nils, när Orusts
släktforskare började med att lägga upp rekonstruktion av Tegneby pastorats kyrkoböcker,
sedan hade föreningen ett bord när Uddevalla släktforskare ordnade en dag på Bohusläns

--......../ museum den 6 oktober. Den 13 oktober berättade ordfvid Göteborgs Stiftshistoriska sällskaps
höstmöte i Bokenäs om hur det går till att rekonstruera kyrkoböcker. På Folkhälsodagen i
Kungsharnn den 17 november visades vårt arbete.
Vår CD-romskiva har sålts i 48 ex, och 4 har delats ut gratis, bl a till Riksarkivet.
Det som vi skall minnas från året 2001 är dels att integreringen av torpinventeringsarbetet
börjar ta form och dels inköpet av ny läs- och kopieringsapparat för arbetet med det
nyfilmande materialet från 1898-1930. Den kostade brutto 29.000, och vi har fått bidrag från
kommunen med 12.000 kr. Apparaten skall placeras på biblioteket i Kungsharnn.
Styrelsen ser med tacksamhet tillbaka på gångna år och tackar ALLA som på olika sätt hjälpt
till med det goda resultatet och hoppas på fortsättning i samma anda.
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