
SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING
ARSBERÄ TTELSE FÖR AR 2004

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. Ingrid har på grund av avflyttning
lämnat styrelsen. Revisorer har varit Bertil Bemtsson och Eva Bodgren Persson, med
Signhild Jonsson som ersättare. Valberedningen har utgjorts av Bjarne Josefsson, samman-
kallande, samt Hillevi Andersson och Jens Olsson.

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Vid samråd inför Släktforskarförbundets
förtroendemannakonferens har minnesanteckningar förts, vilka ligger med styrelseproto-
kollen. Vid styrelsemötena har revisorerna deltagit, samt som adjungerade representanter för
torpgruppen och för gruppen som arbetar med ny CD-skiva, för Bildarkivet iHunnebostrand
och för Kville- föreningen.

Föreningen har haft två medlemsmöten: årsmötet iBovall, varvid arkeolog Åsa Algotsson
från Haga i Tossene berättade om utvecklingen i Sotenäs från förhistorisk tid. På höstmötet,
. som avhölls iKungshamn, talade f.lantmätaren OlofTäng om storskifte, laga skifte och
enskifte, med lokala exempel.

Askums husförhörslängd 1890-1898 är överförd till huvudblankett av Asta Sörensson.
Sivert Pihl har renskrivit den filmade delen av Askums församlingsbok 1897-1908,
1908-1920 och 1920-1930 samt Tossene forsamlingsbok 1908-1921.

Antalet medlemmar vid årsskiftet är 157. 17 är nytillkomna (varav 2 återvänt), och 3 har
avlidit.

Föreningens behållning är 35.884 kr, innebärande överskott med 4.353 kr i jämförelse med
förra året. Föreningen har fått 4.000 kr ikulturstöd av Sotenäs kommun, och 5.000 kr i bidrag
från Kungshamns pastorat. I anslutning till ansökan om kulturstödet har Göran utarbetat en
utförlig verksamhetsplan för föreningen, Vi tackar för gåvor, som vi fått, dels från tacksam-
ma forskare iBovall, och dels gåvor till Gerd Linderoths minne från hennes vänner.

Arkivet i Bovall har haft öppet två tisdagar imånaden, och det har visat sig vara bra, inte
bara för själva forskningen utan även för att träffas inom föreningen. Per-Olof T, Bo
Andersson, Hilding Jakobsson och Astrid Vilhelmsson har hjälpt Göran.

Vår huvuduppgift är att rekonstruera kyrkoböckerna fram till 1898 är i huvudsak slutförd.
Uppgifterna finns samlade på CD-skiva med uppgraderingar fram till utgåva 5. Vår fortsatta
uppgift är att bearbeta filmningen av kyrkböckerna 1898-1930 - för att hela Sotenäsets
kyrkobokföring skall finnas samlad på en skiva.

Torpinventering. Arbetet ledes av styrelsevalda torp gruppen med Jens Olsson som ..
sammankallande. I gruppen har ingått Gerd Linderoth (som avled ioktober), Erland Oster,
Göran Larsson, Ingemar Månsson och Asta Sörensson, med Astrid Vilhelmsson som
ersättare. Sex torpvandringar har genomforts under året med i medeltal 54 deltagare. Gruppen
har lagt ner gediget arbete med förberedelserna, och har tagit fram en mängd uppgifter om
personer som bott och verkat itrakterna. Berörda markägare har välvilligt ställt upp. Vid varje



vandring har en karta delats ut, där vägar och stigar markerats och torpens namn skrivits in.
En avgift på 20 kr har tagits ut för att täcka omkostnaderna. Det stora intresset för vand-
ringarna är allmänhetens svar.

Det gångna året präglas särskilt av tre händelser: Släktforskarförbundet förlade sin årliga
förtroendemannakonferens till Uddevalla (på förslag av vår förening), och från oss deltog
Carl-Olof, Göran, Nils och Eva - synnerligen givande. I vårt fortsatta arbete med en bättre
och lättare sökbar version av CD-romskivan, med kyrkobokföringen t o m 1930 inbakad, har
den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen fått hjälp av Släktdata i Göteborg, varvid Martin,
Eva, Nils och Hilding deltog i dess möte i Göteborg i oktober, och ett bra förslag har tagits
fram, som förhoppningsvis blir genomfört under 2005. Det tredje som vi särskilt skall
komma ihåg från 2004 är att höstmötet beslöt - på Evas förslag - uppdraga åt Eva B P och
Ing-Marie Artursson att utarbeta en hemsida om vår förening och dess arbete, och vilket
dessa strax gjorde. På två månader lockade den c:a 700 läsare.

Släktforskarförbundet: vi har genom sekreteraren varit representerade på släktforskarstäm-
man i Östersund.

Gravstensinventeringen, som Kent Stävholt arbetat med, har legat nere sedan hans
avflyttning 2 augusti ..

Arbetet med dödskivan åt förbundet beräknades bli färdigställt senast i mars 2004, men har
uppskjutits ett år.

Vår CD-romskiva har sålts under året i 22 ex, varav 5 uppdaterade, och finns ute i c:a 150 ex
-- - ---- -

Vi vill också nämna, att vår ordförande sedan starten avböjer omval för 2005, och att våra
trogna medhjälpare Martin Persson och Allan Palmgren avslutar sina arbeten med att
inmata, registrera och kontrollera alla 216.171 personuppgifter (c:a 30 % av dessa är dock
uppgifter ur olika källor om samma personer) = netto c:a 150.000 personer.

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 2005-02-09.
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