Bouppteckningsregistret för Norrviken 1720-1840 (se sid. 9) Aina André
ger här nedan en lista för att underlätta letandet: Följande förteckning visar
vilken sida man kan börja leta på efternamnet för den döde. (I registret
förekommer även namn på arvingar.)
A sid 1, B sid 23, C sid 29, D sid 30, E sid 31, F sid 38, G sid 40, H sid 46, I
sid 62, J sid 63, K sid 76, L sid 84, M sid 91, N sid 96, O sid 102, P sid 123, R
sid 130, S sid 132, T sid 142, U sid 148, V sid 149, Y-Å sid 151, Ä-Ö sid 152
Tillägg finns på sid 153 - här är 10 personer upptagna, nämligen Amund
Dahlman, Olavus Hansson, Olof Krutbrännare, Maria Elisabet von Köhler,
Johan o Anna Lovisa Mjöberg, Göran Spångberg, Otto Herman von Stahlen
och Arvid o Ulrika Eleonora Virgin.

Forskningshjälpmedel på skivor. För våra nytillkomna läsare kan vi berätta
om två skivor som vi bedömer vara av stort intresse för släkt- och hembygdsforskare.
På den ena ställer Aina André en del av sin forskning till vårt förfogande, på
en skiva med titeln ”Domböcker (utdrag) 1610-1714 med register. Mantalslängd 1674”. Skivorna tillverkas (”bränns”) efter hand som beställningar
kommer in, vilket säkerställer att nytillkomna rön tas om hand fortlöpande (se
Ainas artikel på sidan 7). Skivan kostar 260 kronor, och nettot tillfaller
oavkortat föreningen. Kontakta Bengt Andersson, bob.andersson@telia.com.
Den andra är ett kommersiellt projekt. ”Bonebibeln”, en lunta på fem kilo,
finns inmatad digitalt. Skivan kostar 299 kronor. Föreningen får en viss
provision vid tillräckligt många sålda ex. Kontakta Bertil H (adress, se sid. 2).

Årsmöte med
Föreningen Strömstads Släktforskare
Lördagen den 9 mars 2013 klockan 14.15 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 årsmötesprotokollet.
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 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 det kommande verksamhetsåret.
11. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av styrelseledamöter, klubbmästare samt suppleanter.
13. Val av två revisorer jämte en suppleant.
14. Beslut om valberedning och dess sammansättning.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.

Stycket om Hanna på Libacken på sidan 13 är ett sammandrag av motsvarande avsnitt i skriften ”Något om Rävö – Historia, människor, natur” från
2007. Denna är på 52 sidor och rikt illustrerad. Den finns på Strömstads
bibliotek, och går också att köpa för 100 SEK via Harding H (se sid.2).

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

18

ViSlf 34

ViSlf 34

3

