Medlemsr utan
Sedan sist har vi fått sex nya medlemmar: BjörnOle Adamsson och Agneta
Alfredsson, båda från Strömstad, Staffan Hansson, Falkenberg, John Olausson,
Södertälje, samt Christina Mannby och Karin Werner, båda Örebro. Vi säger
välkomna, och hoppas att ni skall komma att trivas hos oss!

Vägsyn år 1723
Länge var det böndernas sak att underhålla de allmänna vägarna, på tilld
elade sträckor i proportion till gårdens storlek. Greta Höglund har skrivit av
§4 i Dombok för Wätte Härad Anno 1723 den 1 till den 4 octoberis på Wijk.
På köpet får vi reda på namnen på de dåvarande bönderna i bygden.
Det har fuller Ländsmannen Wällacktade Jöran Kieppp till Rätta ställdt, efter
skrefne Bönder uti Näsinge ock Lommelands soknar, såsom Halfwård ock
Clement uti Pilegården, Torsten och Nils uti Boråsgården, Oluf ock Nils uti
Össby, Anders och Nils i Mellgården, Pär och Cornelius i Nedgård, Johen ock
Mickell uti Bräcke, Hans, Erik och Oluf i Sundby, Jöran i Hwallebäck, Rasmus
och Trulls i Ytten, Joen i Wässby, Lars i Sandåker, Hans i Wässgården, Nils
ock Oluf uti Hallsäng, Lars i Ytten, Oluf i Södergl: i Ytten, Hans i Hällesmörk,
Anders i Högebohult, Anders i Granhult, Anders, Swen och Christopher i Röd,
Elof och Bryngel i Bodal, Joen i Tånga, Anund och Joen i Ringdalen, Sören och
Gunnar i Mörk Wästergården, Trulls i Åberg, Hans i Unneberg, Oluf i Röss
hult, Christopher i Mosstorp, Esbjörn i Håltane och Aslag i Öster Mörk, för det
de icke hwar för sig arbetat deras en gång tilldelta wäg på Kyrkwägen emillan
Näsinge, Lommeland och Hougdals Kyrkior, samt strandwägen efter Åbergs
ägorna, hwarest åthskillige många Kaflebroer skola finnas.
Men som Tings Rätten wid undersökning om detta klagemålet befunnet, att de
intet försummat under denna deras skylldigheet af någon tredska utan endast ock
allenast däraf, att de förmenat få hielp till några diupa wägars upplagande, som
de berätta wara allt för kåstsamme, att upplaga. Jemwäll att en del af dem beror
uti tanken, att de skola slippa Åbergswägen, medelst det at de wilia underhålla
en Byväg äfwer Östra Mörkens ägor; Så kunde Tings Rätten dem för denna
gång ej något straff belägga, särdeles som de Lofwade vid första anmodan Man
utur Huset på wägerödning sig inställa ock så laga att deras Präst öfr. Sina
Kiörkiowägar intet skall hafwa att klaga; dock blefwo de tillsagde detta deras
löfte fullborda, så samt de ock wilia ofwarsammeligen ansedda blifwa.
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Årsmöte med
Föreningen Strömstads Släktforskare
Lördagen den 11 mars klockan 13.15 på
Stadsbiblioteket i Strömstad.
Dagordning:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötes
protokollet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Förslag och rapporter från styrelsen.
6. Skriftliga förslag från medlemmar. (Dessa förslag skall vara inläm
nade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet)
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
för det gångna året.
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året samt
deras förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om budget och årsavgifter för kommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsåret.
12. Val av styrelseledamöter, klubbmästare samt suppleanter.
13. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant.
14. Beslut om valberedning och dess sammansättning.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.
Fråga som inte förekommer i föredragningslistan kan tas upp till behand
ling men ej till beslut.
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