Vi har glädjen att välkomna fem nya medlemmar: Bo Dahlstedt, Strömstad,
Margareta Nabrink, Uddevalla, Helge Tyft, Hisings Backa, samt Britt och
Ingemar Pålsson, Strömstad. Vi hoppas att ni skall trivas hos oss!

Årsmöte med
Föreningen Strömstads Släktforskare

Kr ing kaffebor det – idag om för eningsgr annar
Bertil Holmström
Intresseområdet för Föreningen Strömstads Släktforskare (FSSF) är som namnet
anger i första hand nuvarande Strömstads kommun, tidigare Vette härad. De
gamla släkterna var dock utspridda även över grannsocknarna, både i söder
(Lur, Tanum, Kville), öster (Naverstad, Mo, Sörbygden) och norr (ända från
Enningdal till Hvaler). Många, kanske rentav de flesta av våra medlemmar har
anor i dessa områden, och det kan därför vara på sin plats att berätta om några
systerorganisationer dit man kan vända sig för hjälp.
Tanums Släktfor skar e har sina träffar i Röda rummet på biblioteket i Fjäll
backa, mellan 14 och 17, följande dagar under våren: 14 februari, 24 mars
(årsmöte), 5 maj och 2 juni, och vidare under hösten: 25 augusti, 22 september,
27 oktober och 24 november. Vidare har man Öppet Hus mellan 15 och 18 den
23 juli.
I Släktforskarskåpet finns givetvis mängder med material av olika slag. Några
axplock: Där finns 16 pärmar från Olle Olsson, Hamburgsund, med bl.a.
mantalslängder och husförhörslängder för främst Kville, delvis också för
Svenneby och Bottna, för olika perioder – som längst tillbaka ända till 1659!
Där finns 40 pärmar från Gunborg Holmberg, Fjällbacka, bl.a. med mycket
material om utvandring från Tanum, Grebbestad och Fjällbacka både till Norge
och till Amerika. Och specialutredningar, som ättlingar i sex generationer till
Olaus Grönsten (16931772) från Anrås, av Mikael Karlsson, och ättlingar till
Michael Lind (17671820), Björnäs och Raftötången, av Hans Karlsson. Och så
förstås underlaget till den emirantutställning som vi berättar om på annan plats:
”Emigrationen Bullaren – USA 18921924” av Laila Falk, Kajsa Erixson och
Rosa Borg.
Ordförande i Tanums Släktforskare är Rosa Borg, Fressland 22, 450 84
Bullaren, 052542040. Årsavgiften är 50 kronor.

Lördagen den 10 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 2 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
inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet)
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredo
visning 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.

Gr änsbygdens Släktfor skar e (GSLF) har som intresseområde Dalsland,
Bohuslän och Østfold, alltså en helt annan division är Strömstads eller
Tanumsföreningarna. Man ger ut en tidning, GränsPosten, i samma format
som Vi Släktforskare, men profesionellt producerad (MunkReklam), tjockare
(48 sidor), och på glättat papper vilket ger bättre rättvisa åt fotografier.

Fråga som ej förekommer i föredragningslistan kan tas upp till behandling
men ej till beslut.
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