SOTENÄS PERSONHISTORISKA FÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
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 firades föreningens 25-årsjubileum. Det serverades
Bovallsplanka, därefter underhöll gruppen ”Ingenting” från Kville med Sven Alfredsson som ledare. Nils
Marelius berättade om sin tid i föreningen, Bjarne Josefsson läste en egenhändigt skriven, skämtsam dikt,
Jens Olsson berättade om torpvandringarna under åren (startade 1999) och Erland Svensson sjöng och
deklamerade. Ett 60-tal personer deltog.
Vid höstmötet i Kungshamn berättade Leif Molander om ”Saltsjuderier och saltframställning i Bohuslän”
Föreningen har tilldelat Sivert Pihl ett pris på 1500 kr för all forskning han gjort.
Antalet medlemmar per 2015-12-31 var 227. Nytillkomna medlemmar är 2, avregistrerade 7.
Föreningens behållning är 46 397 kr, innebärande ett underskott på 5 864 kr.
Föreningen tackar Tossene pastorat och Södra Sotenäs församling för att få disponera arkivet i
Bovallstrand och församlingshemmen. Ett varmt tack också till Sotenäs Kommun och Södra Sotenäs
församling för bidragen på 2500 kr vardera.
Arkivet i Bovallstrand har haft öppet två tisdagar i månaden. Intresset har varit fortsatt stort med
210 besökare vid 21 tillfällen (förra året 298 besökare vid 24 tillfällen). Här träffas medlemmar
och nya besökare, som får "komigånghjälp" varav många blir medlemmar. Under kaffestunden, där det ofta
bjuds nybakat bröd diskuteras forskningsresultat, görs anbyten och många frågeproblem löses.
Även datorn på biblioteket i Kungshamn är enligt besöksliggaren mycket ianspråkstagen.
Sveriges Släktforskarförbund avser att komplettera DVD ”Sveriges Dödbbok 1901-2013” med åren 18601900. Uppgifterna för församlingarna i Sotenäs är under framtagande av Solveig Blomstrand, Hilding
Jacobsson och Lars-Göran Larsson. Skivan beräknas kunna utges hösten 2017.
Senaste urklippsboken fram t.o.m. 2014, som Nils Marelius har arbetat med, finns nu tillgänglig i arkivet.
Föreningen söker någon, som kan arbeta med urklippen.
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Vid förbundsstämman i Nyköping 28 augusti
deltog inte något ombud från föreningen.
Torpgruppen har fortsatt arbetat med torp- och gårdsinventeringar och har genomfört 4 kultur- vandringar
med 105 deltagare (förra året 150) vilket ger 21 i medeltal. I år har vandringarna förlagts till samhällen. De 4
vandringarna har ägt rum i Hunnebostrand 30/5, Fisketången 27/6, Bovallstrand 22/8 och Hovenäset 19/9.
Styrelsen tackar alla som på olika sätt medverkat under det gångna året.
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