Vi kan notera att bruden är hemmahörande på Kile – säkert tjänar hon piga
där, och blivit bekant med grannpojken Lars.
Halva problemet är således löst. Emil Sten hade en syster Hulda, som
gifter sig ett par månader före brodern. Kortet är taget framför brudens
föräldrahem, inte brudgummens.
Andra halvan av problemet återstår. Hur kommer det sig att just
föräldrarna till Hugo och Birger Styhre fick privilegiet att ta med sig barnen?
Någon i läsekretsen som kan gre’ ut kopplingen Steen-Styhre?

Protokoll fört vid föreningen Strömstads Släktforskares årsmöte
Lördagen den 10 mars 2012 på Församlingshemmet i Strömstad.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Tjugofemårsjubileet. Glädjen över föreningens kvartssekeljubileum dämpades givetvis av vår förste ordförandes hastiga bortgång. Men kaffe och
dopp blev det, och en blomsterkvast som Sylvia Hoff på bilden ovan just
överräckt till femårsjubilerande ordföranden Kjell Samuelsson. Björn-Ole
Adamsson applåderar Kjells tacktal. Fotot togs av Arne Thronsen.
Släktforskningens dagar i Göteborg den 17-18 mars. Den majoritet (?) av
föreningens medlemmar som finns med på vår mejlinglista fick den 10 mars
information om GöteborgsRegionens Släktforskares stora sammandragning,
två dagar i följd på Stadsmuseet. (Den vanliga lokalen, Stadsbiblioteket, är
stängd för ombyggnad. Smitta från Strömstad??)
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Föreningens ordförande Kjell Samuelsson öppnar årsmötet och hälsar alla
hjärtligt välkomna och börjar mötet med en tyst minut för föreningens
förste ordförande som gått bort. Till att leda dagens årsmöte väljs Kjell
Samuelsson.
Till sekreterare för mötet väljs Björn-Ole Adamsson.
Till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Roland Torstensson och
Harding Helgesson.
Mötet förklaras vara behörigt utlyst.
Det finns inga förslag eller rapporter från styrelsen.
Det finns inga skriftliga förslag från medlemmarna.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen presenteras och gås igenom.
Dessa läggs till handlingarna.
Revisorernas berättelse föredras.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslutas att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad, dvs. 100 sek för
ordinarie medlem och 25 sek för familjemedlem.
Till ordförande för 2012 väljs Kjell Samuelson.
Följande styrelseledamöter för 2012 väljs:
vice ordförande
Harding Helgesson
sekreterare
Björn-Ole Adamsson
vice sekreterare
Stig Carlsson
kassör
Ulla Jansson
styrelsesuppleanter
Anna Trogen och Agneta Alfredsson
Klubbmästaren har avsagt sig omval.
Mötet beslutar att låta klubbmästarsysslan vara vakant.
Till revisorer för 2012 väljs Leif Axelsson och Ann-Marie Helgegren och
som revisorssuppleant väljs Stein Gjerlöw.
Styrelsen utses att fungera som valberedning.
Mötet uttalar sin uppskattning till vår nya hemsida.
Våra månadsträffar diskuteras och de utflykter som gjorts under året har
varit uppskattade och även att ha inbjudna föreläsare. Mötet uttalar sin
önskan att även under kommande år fortsätta med detta.
Ordförande avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.
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