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FÖRENING

ARS BERÄTTELSE FÖR AR 2002

,
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 och hedersledamoten Martin Persson. Revisorer har varit Bertil Berntsson och
Gunnel Olsson, med Signhild Jonsson som ersättare. Valberedningen har utgjorts av Kent
Stävholt, sammankallande, samt Bjarne Josefsson och Anna-Greta Svensson.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Representanter får Bildarkivet och får
Kville härads personhistoriska fårening har deltagit i styrelsens möten. Som adjungerad har
även Kent Stävholt deltagit, och - från torpgruppen - Jens Olsson.
Ett samråd inför uppläggningen av nya mikrofilmningen ägde rum den 14 maj, tillsammans
med Kville, och med Allan Palmgren som rådgivare/expert.
Föreningen har haft två medlemsmöten, dels årsmötet i Bovall, där Sievert Pihl berättade om
sin domboksforskning, särskilt om sotenäsbor, och dels höstrnötet i Hunnebostrand, där Stig
Kjerrström berättade om levnadsvillkoren under 1900-talet.
Kungsharnns husförhörslängd 1787-1880 är inmatad i datorn.
Antalet medlemmar vid årsskiftet är 147. Fem är nytillkomna, tre har avlidit, ,och fyra har
avregistrerats.
Till hedersmedlemmar har utsetts Asta Sörensson och Göran Larsson, som tack för deras
synnerligen omfattande arbete i föreningen genom åren.
Föreningens behållning är 30.312 kr, innebärande överskott med 5.082 kr i jämförelse med
förra året. Föreningen har fått 5.000 i anslag från Tossene pastorat och 5.000 kr från
Kungsharnns pastorat.
Arkivet i Bovall hålles från maj öppet två tisdagar i månaden, men det är ännu för tidigt att
göra en utvärdering av detta.
Vår huvuduppgift är att bearbeta filmningen av kyrkoböckerna 1898-1930, och detta
kommer att fortsätta under 2003. Vi har kvar att rekonstruera t o m 1897 en husförhörslängd
från Askum, som blivit omfilmad .. Vi har fortsatt med att 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 2003 anhållit
om ett kulturstöd på 10.000 kr, och i detta sammanhang har vår kassör framlagt en utförlig
sammanställning av vårt arbete.
Vid årsmötet åtog sig föreningen att vara huvudman för pågående torpinventering. Arbetet
ledes av styrelsevalda torpgruppen med Jens Olsson som sammankallande. I gruppen ingår
Gerd Linderot, Erland Öster, Inzemar Månsson och Asta Sörensson. med Astrid Vilhelmsson
som ersättare. Dokumentationen fortsätter i lokala grupper. Skyltar har satts upp vid ett 20-tal
torpplatser. Sex torpvandringar har genomfårts under året med sammanlagt 446 deltagare.
En avgift på 20 kr har tagits ut får att täcka omkostnaderna.
.

-

.

Släktforskarförbundet:
vi har genom sekreteraren varit representerade dels på
förtroendemannakonferensen i Malmö och dels på släktforskarstämman i Borlänge.
Vår CD-romskiva har sålts under året i 22 ex och finns ute i c:a 115 ex
Det som vi skall minnas från året 2002 är först och främst, att föreningen fått 2002 års
kulturpris i Sotenäs kommen, mottaget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december, i form av diplom och en check på 3.000 kr.
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.
Hunnebostrand 2003-01-23
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