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Styrelsen har under året utgjorts av Barbro Marzelius Alm, ordf, Hilding Jakobsson, vice ordförande, Bo Turemark, kassör, hedersledamoten Göran Larsson, arkivarie och vice kassör, Nils
Marelius, sekreterare, hedersledamot, Marja Weiefors, vice sekr, Mats Andersson, Eva Persson
Bodgren, Karin Clas son, och Eskil Sewerinson, samt hedersordf Carl-Olof Hasselberg (som avlidit
den 6 augusti) och hedersledamöterna Martin Persson och Asta Sörensson.
Eva P B har ett särskilt uppdrag som webbmaster och sköter hemsidan, som varit välbesökt
Revisorer har varit Hasse Torkelsson och Ing-Mari Rörberg Artursson; ersättare UlfValentinsson.
Torpgrupp: Jens Olsson, sammankallande, Hillevi Andersson, Göran Larsson, Asta Sörensson och
Astrid Vilhelmsson.
Valberedning: Jens Olsson, sammankallande, Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson.
Styrelsens arbetsutskott utgöres av ordf, v ordf, kassören, v kassören och sekr. AU har förberett
styrelsemötena och har fört kortfattade minnesanteckningar.
Styrelsen har en framtidsgrupp, som består av Barbro, Göran, Eva och Mats. Hilding har deltagit
som adjungerad.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Vid styrelsemötena har som adjungerade deltagit
revisorerna samt representanter för torpgruppen, för Bildarkivet i Hunnebostrand och för Kvilleföreningen.
Föreningen har haft två medlemsmöten: årsmötet i Bovall, där Sven Alfredsson från Kville talade
om dokumentation av namn på ängar, hagar och utmarker, med efterföljande musik av gruppen
Ingenting, och sedan höstmötet i Kungshamn, där Leif Holm i Askum talade om krigs gravar på
Askums gamla kyrkogård. Båda föredragen illustrerades med bilder.
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2008-12-31 är 225, varav 4 hedersledamöter. Nytillkomna är 14.
Sju har avlidit - vi skall särskilt minnas vår ordf Carl-Olof Hasselberg - och sju är avregistrerade.
Föreningens behållning är 40.984 kr, innebärande överskott på 5.995 kr i jämförelse med
förra året. - Föreningen har fått 2.500 kr i anslag från Kungshamns pastorat, 2.000 kr av Sotenäs
cornmun och 2.500 kr i kulturstöd av kommunen. Föreningen tackar för dessa bidrag. I anslutning
till ansökan om kulturstödet hade Bo utarbetat en utförlig verksamhetsplan för föreningen.
Arkivet i Bovall har haft öppet två tisdagar i månaden. 180 besök har noterats vid 24 tillfållen.och
det är bra, inte bara för själva forskningen utan även för att träffas inom föreningen, Göran och
Hilding har skött arkivet.
I Bovallstrand ordnades den 16 september ett möte för hembygdsföreningarna om platserna för
oldattorpen vid Sotenäs kompani, med ledning av utdelade kartor (en bok planeras 2010). Vid ett
möte den 4 november visade Arkiv Digital sina sökmöjligheter.
Föreningen är medlem i Sveriges släktforskarförbund och har genom sekr. varit representerad
å förbundets årsstämma i Malmö, där föreningen lagt fram tre motioner: om förbundets representaion i utredningar, om ny utgåva av församlingsmatrikeln och förteckning över upprättade register,
samt om PM för forskare med reglerna för forskning. Förbundsstämman beslöt höja medlemsavgiften från 9 till 12 kr
Föreningen har varit representerad på Släktdatas vår- och höstmöten.
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Föreningen har inköpt ny dator till arkivet i Bovall får 5.700 kr och fick av Thordenstiftelsen fullt
anslag till detta, vilket vi noterar med stor tacksamhet. Vid höstrnötet utlovade Veikko Larsson att
föreningen skall få det kulturpris som Götiska förbundets Commendörsgille i Bohus-Älvsborg delar
ut vart 3:e år.
Torpinventering. Arbetet ledes av torpgruppen med Jens Olsson som sammankallande. Sex torpoch kulturvandringar har genomförts under året med 259 (f å 237) deltagare eller 43 i medeltal. Jens
och Göran lagt ner ett gediget arbete med förberedelserna och har tagit fram en mängd uppgifter om
personer som bott och verkat i trakterna. Vid varje vandring delas karta ut. En avgift på 20 kr tas ut
för att täcka omkostnaderna. Det stora intresset för vandringarna är allmänhetens svar. Skyltar med
uppgifter om torpen har hittills satts upp på ett 25-tal ställen, främst utmed Soteleden, men dessa får
tyvärr inte stå i fred.
5:e upplagan av vår CD-romskiva
kommer 2 nyköp a 100 kr.

har sålts under året i 6 ex och finns ute i c:a 200 ex. Här till-

Från 2008 skall vi särskilt minnas:
beslutet om stadgeändring, som innebär att kyrkoherden i Tossene inte är ledamot i styrelsen (fattat
på dennes egen begäran),
att vi börjat med mötesutskick till medlemmar som anmält sin E-postadress.
Vår huvuduppgift att rekonstruera kyrkoböckerna fram till 1898 är nästan slutförd. Uppgifterna
finns samlade på CD-skiva med uppgradering fram till utgåva 5. Arbetet med konvertering av vår
CD-skiva pågår. Registren för födda, vigda och döda är klara för perioden fram till 1898 och är
tillgängliga på Internet.
Forskningsarbetet
pågår. Hilding har funnit två luckor i Kungshamn (husförhörs l 1886-1891) och i
Tossene (avlidna 1860-1878). Berfendal skall göras helt klart. För hjälp med dessa uppgifter har
styrelsen lämnat in ansökan till kommunen om kommunalt lönebidrag.
Vi skall fortsätta med att bearbeta filmningen av kyrkoböckerna 1898-1930. Sievert Pihl arbetar med
utskrift av församlingsböckerna för Tossene, Askum, Malmön och Kunghamn ..
Våra uppgifter under 2009 kan sammanfattas så:
att vi fortsätter ovannämnda arbete med kompletteringar och bearbetningen av filmer,
att vi har arkivet i Bovall öppet två gånger i månaden och hjälpa forskarna,
att vi stimulerar nya släktfosakare genom utbildning,
att vi fortsätter med torpvandringarna,
att Släktforskarförbundets dödskiva blir kompletterad i första hand 1938-1946 och så småninngom
ned till år 1900.
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 - och med fler medhjälpare.
Hunnebostrand 2008-,02-05
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