
SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING

ARSBERÄTTELSE FÖR AR 2005

Styrelsen har under året utgjorts av Kai Larsen, ordf, Erland Öster, vice ordf, (fram till 15
okt), Göran Larsson, kassör och arkivarie, Nils Marelius, sekreterare, Marja Weiefors, vice
sekr, samt Karin Classon, Per-Olof Olsson, Eva Bodgren Persson, från 8 nov vice ordf, Eskil
Severinsson, Asta Sörensson, Per-Olof Torwaldson och Astrid Wilhelmsson, samt hedersordf
Carl-Olof Hasselberg och hedersledamoten Martin Persson. Hedersledamot är också Asta
Sörensson. Styrelsen har inrättat ett särskilt uppdrag som webbmaster: Eva P B. Revisorer
har varit Bertil Berntsson och Ing-Mari Artursson, med Hasse Torkelsson som ersättare.
Valberedningen har utgjorts av Bjarne Josefsson, sammankallande, samt Hillevi Andersson
och Jens Olsson.

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Vid styrelsemötena har som adjungerade
deltagit revisorerna, samt representanter för Torpgruppen och för gruppen som arbetar med ny
CD-skiva, för Bildarkivet i Hunnebostrand och för Kville-föreningen.

Föreningen har haft två medlemsmöten: årsmötet i Bovall, varvid Jan Helge Nielsen från
Fjällbacka berättade om unionstiden med Norge 1815-2005 i anslutning till IOu-årsjubileet i
år, och höstmötet i Hunnebostrand vilket gästades av förbundsordf Ted Rosvall, som talade
om emigrantforsning med moderna medel. På årsmötet gav ordf Carl-Olof Hasselberg en
utförlig resume över föreningens arbete genom de femton år, som han lett vår förening.

Antalet medlemmar vid årsskiftet är 174, varav 4 hedersledamöter. Nytillkomna är 24 (de
flesta genom att inbetalningskort delats ut vid torpvandringarna), 9 är avregistrerade, och 4
har avlidit.

Föreningens behållning är 40.628 kr, innebärande överskott med 4.734 kr i jämförelse med
förra året. Föreningen har fått 7.000 kr i kulturstöd och föreningsbidrag av Sotenäs kommun,
och 5.000 kr i bidrag från Kungsharnns pastorat. I anslutning till ansökan om kulturstödet har
Göran utarbetat en utförlig verksamhetsplan för 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 för att träffas inom föreningen. Per-Olof T, Bo
Andersson, Hilding Jakobsson och Astrid Wilhelmsson har hjälpt Göran.

Vår huvuduppgift 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.

Arbetet under 2005: Karin C och Harry Johansson har arbetat med BerfendaI1830-1897,
men ännu inte slutfört det. Arbetet med konverterring av vår CD-skiva pågår. Registren för
födda, vigda och döda är klara för hela Sotenäset för perioden fram till 1898, och är
tillgängliga på Internet.

Torpinventering. Arbetet ledes av styrelsevalda Torpgruppen med Jens Olsson som
sammankallande. I gruppen har ingått, Erland Öster (som avled i oktober), Göran Larsson,
Ingemar Månsson och Asta Sörensson, med Hillevi Andersson som ersättare. Sex
torpvandringar har genomförts under året med imedeltal 54 deltagare. Förutom gruppen har
Lennart Persson, Edmond Bäck och Hilding Jacobsson lagt ner ett gediget arbete med
förberedelserna och har tagit fram en mängd uppgifter om personer som bott och verkat i
trakterna. Berörda markägare har välvilligt ställt upp. Vid varje vandring har förutom text



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 vandringarna är
allmänhetens svar.

Det gångna året präglas särskilt av sex händelser: 1) Föreningen har lidit en svår förlust
genom vice ordförandes Erland Öster frånfälle den 15 oktober. Parentation hölls vid
styrelsemötet den 8 november. - 2) Efter att som ordförande sedan starten för 15 års sedan
ha lett föreningen lämnade Carl-Olof Hasselberg uppdraget och utsågs till hedersordförande.
- 3) Den 7 mars skrev föreningen under ett avtal med Släktdata i Göteborg om
registersamarbete. Våra register skall läggas in i Släktdatas databas. Konvertering utföres av
Släktdata utan kostnad för Sotenäs.- 4) Vid Släktforskarförbundets årsstämma i Göteborg den
27 augusti fick vår hedersledamot Martin Persson förbundets högsta utmärkelse: Victor
Ömberg-priset för sitt "idoga arbete med excerpering och databehandling av många
församlingar i Dalsland, Bohuslän och Västergötland samt hans generositet visavi den släkt-
och hembygdsforskande allmänheten, som via Internet har tillgång till materialet". Nils
Marelius fick hedersdiplom för "förtjänstfull gärning inom Sotenäs Personhistoriska
Förening". - 5) I Julhälsningar, en stiftsbok för Göteborgs stift, har Carl Olof Hasselberg
skrivit en uppsats, med illustrationer, om vårt arbete, med branden i Tossene prästgård som
utgångspunkt. I Släktdata nr 4 har Carl-Olof skrivit en artikel om vårt arbete. 6) Våra trogna
medarbetare genom åren, Allan Palmgren i Lerum och Martin Persson, har avslutat sina
arbeten.

Släktforskarförbundet: vi har genom sekreteraren varit representerade på släktforskarstäm-
man i Göteborg, där vi framfört vår motion om kostnaderna för förening att vara representerad
på stämman, och där styrelsens skrivning godkändes.

Styrelsen har varit representerad vid Släktdatas vår- och höstmöten i Göteborg. . {

Dödskivan, som förbundet utgivit i 3:e upplagan, har blivit klar. Dock återstår några
församlingar i Bohuslän, vilka Hilding J arbetar med.

5:e upplagan av vår CD-romskiva har sålts under året i 10 ex, varav 5 uppdaterade, och finns
ute i c:a 160 ex

Styrelsen ser med tacksamhet tillbaka på det gångna året och tackar ALLA som på olika sätt
hjälpt till med det goda resultatet och hoppas på fortsättning i samma anda.
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