
SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING

ARSBERÄTTELSE FÖR AR 2006

Styrelsen har under året utgjorts av Kai Larsen, ordf, Barbro Marzelius Alm, vice ordf,
Göran Larsson, kassör och arkivarie, Bo Turemark, vice kassör, Nils Marelius, sekreterare,
Marja Weiefors, vice sekr, samt Karin Classon, Per-Olof Olsson, Eva Bodgren Persson, Eskil
Severinsson, 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 Hasse Torkelsson
och Ing-Mari Artursson, med UlfValentinsson som ersättare. Valberedningen har utgjorts av
Jens Olsson, sammankallande, samt Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson.

Styrelsen har under året haft fyra 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 Karl-Erik Brandt berättade
utifrån sin bok om stenhuggare, fiskare oh fästefolk om sin släktforskning. Årets höstmöte var
förlagt till Smögen, där Bo Antonsson talade om boken Sotenäset - skeppsbrottens kust.
Boken har sammanställts av denne tillsammans med Bertil Abrahamsson, Sievert Pihl och
Eskil Severinsson.
Antalet medlemmar vid årsskiftet är 181, varav 4 hedersledamöter. Nytillkomna är 15. Tre
är avregistrerade.

Föreningens behållning är 44.235 kr, innebärande överskott på c:a 3.600 kr i jämförelse med
förra året. Föreningen har fått 2.000 kr i kulturstöd av Sotenäs kommun. 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. Bo Andersson, Hilding
Jakobsson och Astrid Wilhelmsson har hjälpt Göran.

Vår huvrduppgift att rekonstruera kyrkoböckerna fram till 1898 är i huvudsak slutförd.
Uppgifterna finns samlade på CD-skiva med upp gradering fram till utgåva 5. Arbetet med
konvertering 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.

Vår fortsatta uppgift är att bearbeta filmningen av kyrkoböckerna 1898-1930. Sievert Pihl
har gjort textutskrift av församlingsböckerna för Tossene, Askum och Malmön. Nu är det
dags att komma igång med datainmatningen.

Torpinventering. Arbetet ledes av styrelsevalda Torpgruppen med Jens Olsson som
sammankallande. Sex torpvandringar har genomförts under året med i medeltal 54 deltagare. I
gruppen har främst Jens och Hilding lagt ner ett gediget arbete med förberedelserna och har
tagit fram en mängd uppgifter om personer som bott och verkat i trakterna. Berörda mark-
ägare har välvilligt ställt upp, även med parkeringsplatser. Vid varje vandring har förutom
texten 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.

Från 2006 skall vi särskilt minnas,
att styrelsen bildat en framtidsgrupp för att klarlägga omfattningen av vårt återstående arbete,



'Y

att kulturportalen/hemsidan fortsätter att utvidgas,
att föreningens ekonomi är god.

Släktforskarförbundet: vi har genom sekreteraren varit representerade på släktforskarstäm-
man i Nacka, där vi framfört vår motion om vikten aven allmän folkräkning 2010 eller 2011
och där styrelsens skrivning godkändes, och förbundsstyrelsen arbetar vidare med frågan.
Särskilt trycker vi på att en sådan är i praktiken enda möjligheten för framtida forskning. I ett
TT-meddelande, publicerat den 7 december framgår, att minst 100.000 personer är folkbok-
förda på fel adress, och detta har rapporterats till Släkthistoriskt Forum.

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

Dödskivan, som förbundet utgivit i 3:e upplagan, skall ytterligare kompletteras. Hilding har
arbetat med detta inte bara för Sotenäs utan även för att täcka upp felande församlingar i
Bohuslän.

5:e upplagan av vår CD-romskiva har sålts under året i 16 ex, och finns ute i c:a 175 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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