
Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning 
 
Verksamhetsberättelse för 2011. 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande  Per Stenros Vice ordförande Lars Hansson 
Sekreterare Per Flodin Skattmästare Kerstin Jungebro 
Ledamot Inge Holmlid 
Suppleanter Nils Wallin Lars-Erik Johansson 
Revisorer Sture Berg Uno Qvillberg Bertil Lundström (suppl) 
Web-ansvarig Ingemar Forsström 
 
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 5 februari, 13 april och 27 
september samt ett konstituerande möte via e-post 11 mars. 
 
Lördagen den 19 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Släktforskningens dag” under temat: börja släktforska! Per Stenros håller föredrag på Lilla 
Kronbergsskolan om Lysekils historia (15 februari), på försvarsgården Torpet för 
Försvarsutbildarna i Lysekil om Lysekil under 400 år (16 februari) och om Bohuslän i 
ofredens skugga (16 november) samt hos Odd Fellows om Gamla Lysekil (12 april). 
 
Under våren har Sällskapet sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek samt två 
släktforskningsträffar på biblioteket i Brastad. 
 
Lördagen den 4 juni har Sällskapet medlemsmöte på stadsbiblioteket. Rolf Eriksson talar om 
sin alldeles nysläppta bok: 500 år av sillfeske. Söndagen den 5 juni medverkar Sällskapet i 
Sillens Dag på Folkets Hus. Detta sker i samverkan med bland annat ABF, Folkets Hus och 
våra ”sellekäringar”: Eivor Höglind, Stina Johansson och Ann-Marie Gustavsson. 
 
Sällskapet medverkar i Lysekils Kulturvecka i början av oktober med bland annat visning av 
Hugo Hallgrens bilder, som vi erhållit från Bohusläns Museum. 
Under hösten genomför vi sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek och vi har 
även öppet för släktforskare på Julmarknaden söndagen den 11 december. Dessa möten har 
varit uppskattade och har liksom under våren varit väl besökta. Per S har dessutom under året 
haft totalt sju släktforskningsträffar i Lysekil och i Brastad med Lysekils Lottakår. 
 
Lördagen den 12 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens 
dag” under temat: Hus som inte finns; ett uppskattat föredrag av Inge Holmlid. Per Stenros 
håller föredrag om Gamla Lysekil i ord och bild för Lyse Hembygdsförening (18 november). 
 
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat Kerstin 
Jungebros projekt att skriva av artiklar om Lysekil från äldre årgångar av Bohusläningen, 
samt skrivelser som varit införda i Lysekilsposten under året, hänvisar vi till Sällskapet 
Strömstiernas Verksamhetsbilaga 2011. 
 
Under 2011 har 80 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 2012 
 
 
Per Stenros Lars Hansson Per Flodin Kerstin Jungebro Inge Holmlid 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Ledamot 


