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SOTENÄS PERSONHISTORISKA
ARSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2003

FÖRENING

Styrelsen har under året utgjorts av Carl-Olof Hasselberg, ordf, Erland Öster, vice ordf,
Göran Larsson, kassör och arkivarie, Nils Marelius, sekreterare, Marja Weiefors, vice sekr,
samt Karin Classon, Per-Olof Olsson, Eskil Severinsson, Ingrid Stävholt, Asta Sörensson,
Per-Olof Torwaldson och hedersledamoten Martin Persson. Revisorer har varit Bertil
Berntsson och Eva Persson Bodgren, 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.Vid några sarnråd har minnesantecknigar
förts, vilka ligger med styrelseprotokollen. Representanter får Bildarkivet och får Kville
härads personhistoriska förening har deltagit i styrelsens möten. Som adjungerad har även
Kent Stävholt deltagit, och från torpgruppen Jens Olsson.
Föreningen har haft två medlemsmöten: årsmötet i Bovall, där Asta Sörensson och Bertil
Abrahamsson gav återblickar från Askum och Smögen. På höstmötet, fårlagt till Bärfendal,
berättade Margareta Nilsson om socknen under hundra år.
Askums husförhörslängd
1890-1898 är överförd till huvudblankett av Asta. Sivert Pihl har
renskrivit den filmade delen av Askums fårsamlingsbok 1897-1908 och 1908-1920.
Antalet medlemmar vid årsskiftet är 148. Elva är nytillkomna, tre har avlidit, och sju har
avregistrerats.
Föreningens behållning är 31.541 kr, innebärande överskott med 1.229 kr i jämförelse med
förra året. Föreningen har fått 5.000 kr i kulturstöd av Sotenäs kommun, och 2.000 kr i
föreningsbidrag. I anslutning till ansökan om kulturstödet har Göran utarbetat en utförlig
verksamhetsplan får föreningen,
Arkivet i Bovall har haft öppet två tisdagar i månaden, och det har visat sig vara bra, inte
bara för själva forskningen utan även får att träffas inom föreningen. Per-Olof T och Bo
Andersson har hjälpt Göran.
Vår huvuduppgift är att bearbeta filmningen av kyrkoböckerna 1898-1930, och detta
kommer att fortsätta under 2004. Vi har fortsatt med att lägga in befintliga böcker får
Kungshamn och får Berfendal- får att hela Sotenäsets kyrkobokföring skall finnas samlad på
en skiva.
Försöket med konvertering av CA-skivan har inte motsvarat förväntningarna, och vi ska
börja på nytt i år.
Torpinventering. Arbetet ledes av styrelsevalda torp gruppen med Jens Olsson som
sammankallande. I gruppen ingår Gerd Linderoth, Erland Öster, Ingemar Månsson och Asta
Sörensson, med Astrid Vilhelmsson som ersättare. Sex torpvandringar har genomförts under
året med i medeltal 53 deltagare. Stort intresse har visats får vandringarna, och gruppen har
tagit fram en mängd uppgifter om personer som bott och verkat i trakterna. Berörda markägare har välvilligt ställt upp. Vid varje vandring har en karta med torpställena delats ut. En
avgift på 20 kr har tagits ut får att täcka omkostnaderna.

Släktforskarförbundet: vi har genom sekreteraren varit representerade dels på förtroendemannakonferensen i Skellefteå - där togs särskilt upp vikten av att förbundet utarbetar
förteckning över, förhoppningsvis, alla avskrifter och register som olika forskare gjort - dels
på släktforskarstämman i Ronneby, där föreningen lade fram två motioner.
Gravstensinventeringen arbetar Kent Stävholt med, närmast den äldre delen på Tossene nya.
Texten är svårläslig, och arbetet är tidskrävande.
Arbetet med dödskivan åt förbundet beräknas bli fårdigställt senast i mars 2004.
Förbundet har, på föreningens förslag, beslutat att förlägga 2004 års förtroendemannakonferens till Uddevalla och i samband härmed har styrelsen inbjudit föreningarna i närheten
till ett samråd, som avhölls i Uddevalla den 8 oktober.
Vår CD-romskiva har sålts under året i 8 ex och finns ute i c:a 120 ex
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 2004-01-22.
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