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Styrelsen har under året utgjorts av Barbro Marzelius Alm, ordf, Hilding Jacobsson, vice ordf, Bo Turemark,  

kassör, Ingrid Wockatz, sekr. Gunnar Olsson, Karin Classon, och Solveig Blomstrand. 
 

Revisorer har varit Åke Henriksson och Göran Henriksson och revisorssuppleant Mats Andersson. 
 

Valberedning har varit Jens Olsson sammankallande samt Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson. 
 

Webmaster har varit Solveig Blomstrand som har upprättat och administrerar föreningens nya hemsida 

www.sotenasperson.se  
 

Torpgruppen utgöres av Jens Olsson, sammankallande samt Hillevi Andersson och Bjarne Josefsson. 
 

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. 
 

Föreningen har haft två medlemsmöten: 
 

Vid årsmötet i Bovallstrands församlingshem berättade Bo Antonsson, som skrivit boken ”Ålesundsolyckan 1868”, 

om den stora tragedin som drabbade många familjer på Sotenäset. 
 

Vid höstmötet i Hunnebostrand berättade Per Stenros om "Bohusläns historia" med många bilder och gamla kartor  

bl. a. den äldsta över Norden ritad av en holländsk sjökapten. 
 

Föreningen deltog vid Arkivens dag 8 november i kommunhuset i Kungshamn med förevisning om föreningens  

arbete och arkivet i Bovallstrand samt visade hur släktforskning görs och hjälpte ett flertal intresserade att komma 

igång med sin egen släkt. Detta var välbesökt och uppskattat. 
 

Antalet medlemmar per 2014-12-31 var 191 varav 4 hedersmedlemmar. Nytillkomna är 12, avregistrerade 42.    
 

Föreningens behållning är 51 540 kr, innebärande ett överskott på  5 269  kr.   
 

Föreningen tackar Tossene pastorat och Södra Sotenäs församling för att få disponera arkivet i och övriga lokaler 

i församlingshemmen i Bovallstrand och Hunnebostrand samt Sotenäs kommun för verksamhetsbidraget bidraget  

på 3000 kr. 
 

Arkivet i Bovallstrand har haft öppet två tisdagar i månaden. Intresset har varit fortsatt stort med 298 besökare vid 24 

tillfällen (förra året 260 besökare vid 20 tillfällen). Här träffas medlemmar och nya besökare som får "komigånghjälp" 

varav många blir medlemmar. Under kaffestunden där det ofta bjuds på nybakat bröd diskuteras forskningsresultat, 

görs anbyten och löses många frågeproblem. 
 

Föreningen har mottagit Bo Anderssons forskningsmaterial, vilket finns tillgängligt i arkivet. 
 

Även datorn på biblioteket i Kungshamn är enligt besöksliggaren mycket i anspråkstagen. 
 

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Vid förbundsstämman i Karlstad fredag 30 augusti deltog  

inte något ombud från föreningen. Sivert Pihl var åter nominerad  av vår förening till utmärkelsen "Årets eldsjäl",  

vilket inte gick igenom. 
 

Torpgruppen har fortsatt arbetat med torp- och gårdsinventeringar och har genomfört fem torp- och kulturvandringar 

med 150 deltagare (förra året 110) vilket ger 30 i medeltal. Då även gårdarna tas med har innehållet och intresset ökat. 

De fem vandringarna har genomförts på Håle Nedergård 26/4, Draget på Bohus-Malmön 24/5, Tossene-Valla-Torp 15/6  

(i samarbete med Tossene byalag), Stavsäng-Vägga 16/8 samt Stensjö 13/9. 
 

Styrelsen ser med tacksamhet tillbaka på det gångna året och tackar alla som på olika sätt hjälpt till med det goda 

resultatet. 
 

Hunnebostrand 2015-02-11 
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