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Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 6 februari, 6 mars, 25 maj, 2 
september och 28 oktober. 
 
Lördagen den 20 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Släktforskningens dag” under temat: Läkarfrågor i Lysekil, 1600-talet och framåt med Aina 
Wallin som föredragande. Den 7 april håller Per Stenros föredrag om Gamlestan och 
Kungsgatan för Aktiva Seniorer på Hotell Lysekil. 
 
Under våren har Sällskapet haft sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek. Vi 
håller vi dessutom i en släktforskningskurs med fyra träffar som genomförs i PRO:s regi. 
 
Lördagen den 5 juni har Sällskapet medlemsmöte i PRO:s lokal under temat: Sällskapet 
Strömstierna 10 år - en återblick. Detta positiva möte får en tråkig fortsättning när vår förste 
ordförande och tillika hedersmedlem, Arvid Sandell, avlider på Lysekilshemmet några få 
dagar efter mötet. Vi är flera medlemmar från föreningen som deltar på Arvids begravning. 
Arvids släktingar och vänner ger oss generösa gåvor genom insättningar på Sällskapets konto. 
 
Sällskapet genomför en Släktforskningskurs med tre träffar i stadsbiblioteket med början i 
september. Vi medverkar även under Lysekils Kulturvecka i början av oktober. 
Under hösten genomför vi dessutom fem stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek 
och vi har även öppet för släktforskare på Julmarknaden söndagen den 12 december. Dessa 
möten har varit uppskattade och har liksom under våren varit väl besökta. 
 
Lördagen den 13 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens 
dag” under temat: Släktforskare på plats. 
 
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil samt skrivelser införda i 
Lysekilsposten under året hänvisar vi till Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsbilaga 2010. 
 
Under 2010 har 78 medlemsavgifter inbetalats till föreningen. 
 
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till stadsbibliotekets personal för allt stöd till 
och positivt bemötande för vår verksamhet samt till familjen Sandell. 
 
Lysekil i februari 2011. 
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