Vår nye or dför ande hälsar
Årsmöte med för eningen Str ömstads släktfor skar e
Lördagen den 17 mars 2007 på Stadsbiblioteket i Strömstad.

Jag har åtagit mig att gå in som ordförande i vår förening. Bytte uppgift med
med Greta Höglund som nu är sekreterare. Ser det som en ansvarsfull uppgift
och hade inte gjort det om jag inte varit med hela tiden, från föreningens
bildande och även tidigare. Känner till allt vad vi innehaver och kan nog säga att
jag känner det mesta om släktforskning och även släkten och bygdehistoria.
Mina ambitioner är att alla intresserade ska kunna ta del av verksamheten och
den service vi hoppas kunna ge. En förhoppning är också att alla som har sina
rötter här uppe skall kunna bli hjälpta. Med tacksamhet kan jag erfara alla som
bidragit med material till oss.
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Med önskan om en god forskning,
Kjell Samuelsson

§ 6.

§ 4.
§ 5.

§ 7.

§ 8.

§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.

Kr ing kaffebor det
Tår ta! I samband med årsmötet firades också föreningens tjugoårsjubileum,
med tårta och utdelande av en minnesgåva till var och en – en kulspetspenna
model de luxe, med inskriptionen

Strömstads Släktforskare
www.stdslektforskare.se
Vad som började som en informell kaffedrickargrupp har på dessa år vuxit till en mogen
förening med ca 130 medlemmar utspridda över stora delar av Sverige och in i vårt norra
naboland, med webbsida och periodiskt (sporadiskt?) medlemsblad, och medlemskap i
rikstäckande organisationer.
Vi återkommer i ett senare nummer med en utförlig berättelse om föreningens tillblivelse
och verksamhet under åren.
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Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Kjell Samuelsson.
Till sekreterare för mötet valdes Greta Höglund.
Till justeringsmän valdes Bosse Rask och Ulla Britt Olsson, att jämte
ordföranden justera protokollet.
Mötets behöriga utlysande godkändes.
Rapporter: Två styrelsemöten har hållits under året. Ett förslag att
inbjuda personer med anor inom vårt område till en träff godkändes.
Aina André önskar att någon åtager sig att upprätta ett register
över hennes domboksmaterial med bl.a. myntbeteckningar i skåpet.
Bengt Andersson och evt. Gun Sandström, åtager sig detta.
Allan Hansson och Bertil Holmström har nya ideer för hemsidan,
bl.a. att lägga ut Vi Släktforskare, som medlemmar kan hämta
med en kod. Godkändes.
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse upplästes.
Föreningens medlemmar är 130 varav 13 familjemedlemmar.
Revisorernas berättelse upplästes av Leif Axelsson.
Beslut om ansvarsfrihet beviljades.
Diskussion om budgeten. Årsavgiften för 2008 oförändrad 100 kronor.
Val av ordförande Kjell Samuelsson.
Val av sekreterare Greta Höglund.
V. ordf Harding Helgesson.
V. sekreterare Stig Karlsson.
Kassör: Ulla Jansson.
Suppleant: Ingrid Wunsch, Britt Mattsson.
Adjung. Gun Sandström.
Klubbmästare: Agneta Alfredsson, Ulla Jansson, Greta Höglund.
Revisorer: Leif Axelsson, Ann Marie Helgegren.
Suppleant: Stein Gjerlöv.
Valberedning: Styrelsen.
Övriga frågor: Komplettering av dödboken är genomförd av Kjell
Samuelsson och Gun Sandström.
Mötet avslutades med en historik med anledning av 20årsjubileet.
Ordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Greta Höglund
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Justeras
Kjell Samuelsson Bo Rask Ulla Britt Olsson
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