12. Följande styrelseledamöter för 2011 väljs:
vice ordförande
Harding Helgesson
sekreterare
Björn-Ole Adamsson
vice sekreterare
Stig Carlsson
kassör
Ulla Jansson
styrelsesuppleanter Anna Trogen och Agneta Alfredsson
klubbmästare
Agneta Alfredsson
13. Till revisorer för 2011 väljs Leif Axelsson och Ann-Marie
Helgegren och som revisorssuppleant väljs Stein Gjerlöw.

En genialisk släktdatabas?
Bertil Holmström
I några tidningsnummer har jag delat med mig av mina intryck av släktdatabasen My Heritage. Nyligen har jag kommit i kontakt med ett likartat projekt
med det skenbart stöddiga namnet http://www.geni.com/family-tree.
Man gör säkerligen inte anspråk på någon genialitet – det svenska ordet geni
heter genius på engelska. Avsikten är snarast att föra tanken till geneologisk
information.

14. Styrelsen utses att fungera som valberedning.
15. Föreningen har fått en inbjudan från Strömstads Museum om att
ha nästa månadsmöte på museet och där kommer Ulf Hansson att
visa vad museet har att erbjuda och vi kan diskutera framtida
samarbete.
De som är intresserade av Wounch-släkten kan få den digitalt
om ni kontaktar Ulla.
En avlägsen släkting till Yngve Wahlberg har meddelat att han
vill ha materiel efter Yngve, men mötet beslutar att allt materiel
som är dubletter i första hand ska erbjudas föreningens medlemmar.
Det framförs missnöje med att vår hemsida inte uppdateras,
styrelsen har diskuterat frågan och Anna Trogen får i uppdrag att
ta kontakt med Allan Hansson för att lösa problemet.

Programmet verkar vara populärt bland finska släktforskare med engagemang i Plagman och befryndade familjer. Det är intressant att studera vad man
vet om de båda bröderna Johan och Jakob. Båda kan nås exempelvis via en sajt
(det heter väl så på modern svenska?) med den formidabla adressen
http://www.geni.com/people/JakobPlagman/6000000010603265002?through=6000000008532628690
Båda bröderna finns med i en skrift kallad Ylioppilasmatrikkeli 1640–

1852 (enligt trovärdiga källor en Högskolematrikel). Sedan försvinner
alla spår efter Jakob. Johan däremot har hustru och två söner, och
angivet dödsår. Motsvarande gäller de båda systrarna.
Allt tyder på att det är denne Jakob som dyker upp i Strömstads
mantalslängd 1669.

16. Ordförande avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.
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Kjell Samuelsson
Ordförande

Björn-Ole Adamsson
Sekreterare

Lennart Renström
Justerare

Harding Helgesson
Justerare

ViSlf 30

ViSlf 30

13

