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Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning 
 
Verksamhetsberättelse för 2015 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande  Per Stenros 
Vice ordförande Per Flodin 
Sekreterare Per Flodin 
Skattmästare Kerstin Jungebro 
Ledamot Inge Holmlid Christina Möller 
Suppleanter Lars Pettersson Mikael Edström 
 
Revisorer Sture Berg Bengt Ericsson 
Revisorsuppleant Bertil Lundström 
 
Web-ansvarig Ingemar Forsström 
 
Verksamhet 
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 7 februari, 7 mars och 9 
september. 
 
Under våren genomför Sällskapet sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek. 
Dessutom har Per Stenros den 23 och 28 april två träffar om släktforskning på Dicksonska 
äldreboendet i Örgryte, Göteborg. 
 
Lördagen den 21 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Släktforskningens dag” under temat: Sällskapet Strömstierna i de lokala arkiven. 
 
I Kungshamn med dess Hembygdsförenings årsmöte den 23 mars håller Per ett föredrag om 
Bohusläns historia. Per håller ett föredrag under samma tema den 23 april hos Uddevalla 
Släktforskare. 
 
Sällskapet Strömstierna äskar för tredje gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under 
hösten får vi besked att vi erhåller 8.000 kronor! Under senhösten får vi ytterligare 5.000 i 
kulturbidrag från Swedbank. Dessa bidrag plus ytterligare egna medel från 2014 års 
verksamhet (3.000), och 2015 års verksamhet (5.000), totalt 21.000 kronor, avsätts till 
Lysekils stadsbibliotek för inköp av fler filmade tidningsårgångar. 
 
Sällskapet medverkar åter i Lysekils Kulturvecka. Per Stenros håller den 7 oktober ett 
föredrag om Gamlestans historia. På grund av stort intresse för ämnet håller Per även den 8 
oktober ett föredrag om Gamlestans historia. 
 
På ett möte hos Göteborg Centrum den 12 oktober håller Per Stenros ett föredrag om Häx-
processernas dagar och Bohusläns starka kvinnor från mer modern tid. 
 
På ett PRO-möte i Folkets Hus i Lysekil den 15 oktober håller Per ett föredrag om Lysekils 
historia baserat på Malcom Jacobssons bilder. 
 



Verksamhetsberättelse 2015 för Sällskapet Strömstierna 
 

Verksamhetsberättelse 2015.doc Sida 2 
 

På möte hos Dicksonska äldreboendet i Örgryte den 27 oktober håller Per Stenros ett föredrag 
om Bohusläns historia. 
 
Lördagen den 14 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens 
dag” under temat: Lysekils/Gamlestans historia. Per presenterar bilder av Malcom Jacobsson 
över Lysekil och Gamlestan. 
 
Den 18 november håller Per ett föredrag i Folkets Hus på Skaftö för deras PRO-förening om 
Bohusläns och Lysekils Historia. 
 
Den 6 december på ett möte i Lysekil med Psoriasisföreningen håller Per Stenros ett föredrag 
om Lysekils och Gamlestans historia. 
 
Under hösten har vi fem stycken öppen lördag för släktforskare på Lysekils stadsbibliotek, 
med start under Kulturveckan fram till Julmarknaden söndagen den 13 december. På förslag 
av Mikael har vi ändrat besöksdag från torsdag till lördag. Vi har fram till årets slut haft 94 
öppet hus, alltsedan starten hösten 2008. 
 
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 Kerstins utomordentliga avskrifter av Lysekils protokoll 
från stadsfullmäktige, Ingemar Forsströms månadsbilder på föreningens hemsida, Inge 
Holmlids skrivningar om Kungsgatan, Christina Möllers utomordentliga bilder från gamla 
Lysekil utlagda på Facebook (Vi som älskar Lysekil), Per Stenros fortsatta avskrifter av 
Lysekils Församlingsböcker och avstämning av dessa (plus Husförhörslängderna) visavi 
Släktdatas gjorda avskrifter av Födda, Vigda och Döda i Lysekil (och berörda personer i 
bland annat Lyse, Brastad och Bro samt Skaftö/Morlanda), samt Lysekils Kalendarium och 
dokumentation om husen i Gamlestan, hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för 2015. 
 
Under 2015 har 77 medlemsavgifter inbetalats till föreningen. 
 
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till ABF och till Lysekils stadsbiblioteks 
personal för allt stöd till och det positiva bemötandet av vår verksamhet. 
 
Lysekil i februari 2016 
 
 
Per Stenros Per Flodin Per Flodin Kerstin Jungebro  
Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare 
 
 
Inge Holmlid Christina Möller Lars Pettersson Mikael Edström 
Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 
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