Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning
Verksamhetsberättelse för 2009.
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Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten 7 februari, 29 mars, 15 september
och 17 december.
Den 17 januari på stadsbiblioteket har Sällskapet temamöte om Kyrkvik, vykort och kartor.
Per Stenros håller den 5 februari föredrag om Hantverk och hantverkare för Lysekils
Hemslöjdsförening i Vuxenskolans lokaler och håller den 7 maj föredrag om Badinrättningen
för Kallbadhusets vänner i Segelklubbens lokaler.
Den 21 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Släktforskningens dag”
under temat: arkiv och övriga källor med Lysekilsinriktning. Ann Karlsson visar dessutom en
10 minuters färgfilm från år 1947.
Under våren genomför Sällskapet sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek och
under hösten likaledes sex stycken träffar. Dessa möten, under temat Låna en släktforskare,
har varit uppskattade och varit väl besökta.
Den 6 juni genomför Sällskapet föreningsmöte i PRO:s lokal under temat Färgaregatan –
Kungsgatans övre del, Kungstorget – Vadet. Samma dag publiceras Sällskapet Strömstiernas
nya hemsida – ett stort tack framförs härmed till Ingemar Forsström, vår web-master!
Den 14 november, dvs andra lördagen i månaden, arrangerar Sällskapet i samarbete med
stadsbiblioteket ”Arkivens dag” under temat: information om släktforskning.
I slutet av november får vi information om Släktforskarförbundets projekt Namn åt de döda.
Efter en enormt snabb insats av i första hand Sture Berg och Kerstin Jungebro lyckas vi inom
angivna tidsramar registrera avlidna i Lysekil under åren 1901-1946. Tack Sture och Kerstin!
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil samt skrivelser införda i
Lysekilsposten under året hänvisar vi till Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsbilaga 2009.
Under 2009 har 75 medlemsavgifter inbetalats till föreningen.
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till stadsbibliotekets personal för allt stöd till
och positivt bemötande för vår verksamhet.
Lysekil i februari 2010.
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