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Verksamhet
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 4 februari, 3 mars, 17 april, 4
september och 11 december.
Under våren genomför Sällskapet sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek.
Lördagen den 17 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek
”Släktforskningens dag” under temat: börja släktforska!
Inge Holmlids utmärkta utställning om Hus som inte finns invigdes på Vikarvet den 1 april.
Skärmarna flyttades i mitten av september till Stadsbiblioteket i Lysekil.
Sällskapet Strömstierna äskar för första gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under
hösten får vi besked att vi erhåller 5.000 kronor! Detta bidrag plus ytterligare 3.000 kronor
går till Lysekils stadsbibliotek för inköp av filmade årgångar av Kuriren.
Lördagen den 2 juni har Sällskapet medlemsmöte på stadsbiblioteket. Lennart Brohed håller
ett uppskattat föredrag om sina böcker och deras Lysekilsvärld samt om sitt arbetes upplägg.
Per Stenros håller föredrag för Föreningen Norden (22 februari) och för Föreningen Laurin
om Gamla Lysekil (27 mars), i Uddevalla för Uddevalla släktforskare om släktforskning i
Gamlestan (4 oktober), för Försvarsutbildarna i Lysekil om Gamla Lysekil och kartor (10
oktober), för Rebeccaorden i Lysekil om Gamla Lysekil och Rosviksgatan 16 (11 oktober)
och i Bro för Sallys döttrar om Gamla Lysekil och kvinnor i Lysekil (13 oktober).
Sällskapet medverkar i Lysekils Kulturvecka under temat Vad vi återvunnit från havet - Inge
Holmlid och Per Stenros håller föredrag på Lysekils stadsbibliotek (2 oktober).
Sällskapet medverkar även i Göteborgs Landsarkivs projekt Arkivresan, såväl i förberedelser
som i själva träffen på plats i Lysekils Folkets Hus (3 oktober). Vi framför härmed ett tack till
Ronnie Winsnes för gott stöd i detta projekts genomförande i Lysekil.
Under hösten har vi fem stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek och vi har även
öppet för släktforskare på Julmarknaden söndagen den 16 december. Dessa möten har varit
uppskattade och har liksom under våren varit väl besökta.
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Sällskapet Strömstierna vill framföra sitt stora tack till Kerstin Jungebro för hennes aktiva
deltagande i samtliga hittills genomförda 58 Öppet hus träffar alltsedan starten 2008-10-02!
Per Stenros har under året genomfört totalt tio släktforskningsträffar i Lysekil och i Brastad
med Lysekils Lottakår.
Lars Hansson och Inge Holmlid har påbörjat avfotograferingen av Arvid Sandells artiklar i
Lysekilsposten.
Per Flodin och Per Stenros har deltagit i träffar med Lyse Hembygdsförening och Stångenäs
Hembygdsförening i ett nystartat projekt för att dokumentera glasplåtar från Vikarvet.
Lördagen den 10 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens
dag” under temat: Lysekilsarkiv.
Per Stenros presenterar Sällskapet Strömstierna och vår förenings verksamhet för Rickard
Wennerberg, ny kultursekreterare i Lysekil (22 november).
Göran Sandström har initierat firandet av Lysekils järnväg 100 år. Per Stenros har deltagit i en
första planeringsträff tillsammans med Göran samt med Ingegerd Thornadtsson från Lysekils
kommun (12 december).
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat Kerstin
Jungebros projekt att dokumentera artiklar om Lysekil i gamla årgångar av Bohus Läns
Tidning och Bohusläningen samt avskrifter av Lysekils gamla protokoll från kommunal- och
stadsfullmäktige, hänvisar vi till Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsbilaga 2012.
Under 2012 har 90 medlemsavgifter inbetalats till föreningen.
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till stadsbibliotekets personal för allt stöd till
och det positiva bemötandet för vår verksamhet.

Lysekil i februari 2013
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