Verksamhetsberättelse 2020 för Sällskapet Strömstierna

Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning
Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Per Stenros
Vice ordförande
Mikael Edström
Sekreterare
Per Stenros
Skattmästare
Rita Elfström
Ledamot
Christina Möller
Suppleanter
Sture Berg
Revisorer
Revisorsuppleant

Eric Alexandersson
Bengt-Olof Elfström

Web-ansvarig

Ingemar Forsström

Annika Tischka
Eva Edvinsson
Eva-Marie Magnusson

Verksamhet
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 1 februari och den 7 mars (vårt
konstituerande möte).
Lördagen den 18 januari är det Släktforskningens Dag – på Stadsbiblioteket presenterar Per
Sällskapet Strömstiernas verksamhet. Samma dag har vi Öppet Hus (numro 118) för
släktforskare.
Lördagen den 1 februari har vi styrelsemöte inför årsmötet. Samma dag har vi Öppet Hus
(numro 119) för släktforskare. Tendensen på våra Öppet Hus är att vi har färre besökare än
tidigare år.
Sällskapet Strömstiernas årsmöte detta år hålles på Stadsbiblioteket lördagen den 7 mars. På
årsmötet beslutar vi att flytta vårt 20-årsjubileum till 2021 för att då bli vårt 21-årsjubileum.
Även övriga under året påtänkta styrelsemöten och planerade Öppet Hus samt Arkivens Dag i
november ställer vi in på grund av den rådande tragiska pandemin.
Sällskapet äskar under våren för åttonde gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under
hösten får vi besked att vi erhåller 10.000 kronor i kulturbidrag från Lysekils kommun!
Detta bidrag har ännu ej överförts till Lysekils stadsbibliotek, men dialog pågår med
biblioteket.
Under Lysekils Kulturvecka ställs många aktiviteter in på grund av pandemin och det gäller
primärt verksamheter inomhus. Sällskapet Strömstierna deltar dock med utställningar på
Stadsbiblioteket och på ABF:s Rorkulten under temat De 21 försvunna husen i Gamlestan.
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Per Stenros har lördagen den 3 oktober, under Lysekils Kulturvecka, en guidning i Gamlestan
där bland annat de försvunna husen i Gamlestan ”presenteras”. Motsvarande guidning
genomförs även de kommande lördagarna den 10, 17 och 24 oktober samt lördagen den 14
november. Under dessa fem vandringar i Gamlestan deltager 79 personer.
En tragisk händelse, som jag faktiskt bara måste ta upp i vår verksamhetsberättelse, är att
Terje Fredh avlider den 5 november 2020. Det finns en mycket bra artikel om Terje i
Lysekilsposten den 10 november som Ahlbin Gustafsson har skrivit. Vi sänder blommor med
texten ”En sista hälsning från Sällskapet Strömstierna” till Terjes begravning.
För övriga aktiviteter, bland annat information om våra Nyhetsbrev och den alltjämt pågående
dokumentationen rörande Lysekils historia hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för år 2020.
Nyhetsbrev 1 skrev vi i juni 2019 och gav under året ut tre brev som innehöll information om
Lysekils historia under perioden 1543-1658. Under 2020 distribuerade vi tio Nyhetsbrev som
innehöll information om Lysekils historia under perioden 1658-1843. Vår målsättning är att
under 2021 fortsätta med ett Nyhetsbrev per månad.
Ingemar sänder ut information till medlemmarna inför våra träffar/föredrag och lägger även ut
våra Nyhetsbrev på vår hemsida. Dessutom fortsätter Ingemar med att lägga ut Månadens bild
på hemsidan. Fram till och med december 2020 finns 144 bilder med texter tillgängliga på
hemsidan!
Under 2020 har 43 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.

Lysekil i januari 2021
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