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Verksamhet
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 2 februari och 2 mars (vårt
konstituerande möte) samt den 11 maj. Efter mötet den 11 maj genomförde vi en träff med
representanter från Vikarvet och Lysekils vänner. Den 9 november var ännu ett möte
inplanerat, men flera förkylningar gjorde att mötet bara blev en informell styrelseträff.
Lördagen den 14 december hade vi en informell styrelseträff (Mikael, Rita och Per) där även
valberedningen/revisorerna deltog (Bengt-Olof).
Lördagen den 19 januari är det Släktforskningens Dag – på Stadsbiblioteket presenterar Per
Sällskapet Strömstiernas verksamhet. Samma dag har vi Öppet Hus (numro 111) för
släktforskare.
Lördagen den 2 februari har vi styrelsemöte inför årsmötet och vi har även Öppet Hus (numro
112). Lördagen den 9 februari har vi Öppet Hus (numro 113).
Sällskapet Strömstiernas årsmöte detta år hålles på Stadsbiblioteket lördagen den 2 mars.
Kerstin Jungebro och Per Flodin avtackas för sin mångåriga verksamhet inom föreningen.
Efter årsmötet har vi även Öppet Hus (numro 114).
Lördagen den 9 mars har vi Öppet Hus (numro 115) på stadsbiblioteket. Det finns tyvärr en
trend under vårens öppet hus, att antalet personer på träffarna minskar.
Lördagen den 11 maj har vi styrelsemöte på stadsbiblioteket. Efter styrelsemötet har vi träff
med representanter från Vikarvet och från Lysekils Vänner. Detta möte syftar till att hitta
tillfällen där vi kan samordna våra olika verksamhetsområden. Mikael Edström är
kontaktperson från vår förening.
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Sällskapet äskar under våren för sjunde gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under
hösten får vi besked att vi erhåller 9.000 kronor i kulturbidrag från Lysekils kommun!
Detta bidrag har ej överförts senare till Lysekils stadsbibliotek.
Lördagen den 7 september håller Per föredrag på stadsbiblioteket. Tema: Från Landstorm och
svensk skytterörelse till Lysekils Frivilliga Försvarsföreningar och Lysekils Skyttegille.
Sällskapet medverkar åter i Lysekils Kulturvecka – numro 12 i ordningen. Redan på lördagen
den 5 oktober har Öppet Hus (numro 116) på stadsbiblioteket. Per håller föredrag på
stadsbiblioteket torsdagen den 10 oktober kl 18-1930. Tema: Försvunna hus i Gamlestan.
Lördagen den 9 november är det ”Arkivens dag”. På grund av förkylning hos flera i styrelsen
blir dagens styrelsemöte inställt. Vi genomför Öppet Hus (numro 117) på stadsbiblioteket.
Onsdagen den 20 november håller Per föredrag i Folkets Hus för PRO Hunnebostrand, Tema:
Bohusläns historia.
Lördagen den 8 december håller Per föredrag hos Psoriasisföreningen. Tema: Bohusläns och
Lysekils Historia.
Lördagen den 14 december hade vi Öppet Hus (numro 118) på stadsbiblioteket.
För övriga aktiviteter, bland annat information om våra Nyhetsbrev, samt pågående
dokumentation rörande Lysekils historia hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för 2019.
Ingemar Forsström har tagit fram en aktuell maillista på våra medlemmar. Ingemar sänder ut
information till medlemmarna inför våra träffar/föredrag.
Under 2019 har 45 medlemsavgifter inbetalats till föreningen.
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till Lysekils stadsbiblioteks personal och till
ABF för allt stöd till och det positiva bemötandet av vår verksamhet.
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