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Verksamhet
Styrelsen har under året haft ett protokollfört styrelsemöte den 9 december.
Sällskapet Strömstiernas årsmöte 2021 genomförs på gamla kyrkogården i Kyrkvik lördagen
den 18 september. På utomhusmötet deltar 22 medlemmar.
Även övriga under året påtänkta styrelsemöten och planerade Öppet Hus samt aktivitet på
Arkivens Dag ställer vi in på grund av den alltjämt rådande tragiska pandemin.
Sällskapet äskar under våren för nionde 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
bibliotekets personal.
Under Lysekils Kulturvecka inställs flera aktiviteter på grund av pandemin och det gäller
primärt verksamheter inomhus. Sällskapet Strömstierna deltar dock med ett föredrag den 9
oktober på Oscars samt med en utställning på ABF:s Rorkulten, dessa båda aktiviteter har
temat De försvunna husen i Gamlestan.
Per Stenros har även under detta år promenader i Gamlestan där bland annat de försvunna
husen i Gamlestan presenteras. Detta görs annonserat den 10 oktober (Kulturveckan), den 16
oktober och den 11 december (Julmarknaden) samt oannonserat den 27 mars, den 24 maj och
den 14 augusti. Under dessa sex vandringar i Gamlestan deltager sammanlagt 46 personer.
Per Stenros håller den 13 november ett föredrag på Vikarvets museum på temat Lysekils och
Gamlestans äldre historia.
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Under året har projektet Digitalisering av LP fortsatt. Deltagare från vår förening har varit
Ingemar Forsström, Bengt-Olof Elfström och Per Stenros. Per har dock i slutet av året beslutat
att av personliga skäl ej längre deltaga i projektet.
På styrelsemötet den 9 december beslutade vi att inköpa en föreningsdator (PC). Ingemar har
köpt en HP dator hos Lasses Foto. Datorn skall förses med olika program samt databaser för
att kunna användas för släktforskning (kurser mm) samt för utveckling av Lysekils historia.
För övriga aktiviteter, bland annat information om våra Nyhetsbrev och den alltjämt pågående
dokumentationen rörande Lysekils historia hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för år 2021.
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. Under 2021 sände vi ut
tolv Nyhetsbrev som innehöll information om Lysekils historia under perioden 1843-1886. Vi
avser att under 2022 fortsätta med att distribuera 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 2021 finns 156 bilder med texter tillgängliga på
hemsidan!
Under 2021 har 47 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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