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Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Antal betalande medlemmar per 31 december 2015 var 170 stycken, varav 106 enskilda
medlemmar och 64 familjemedlemmar. Av dessa var 6 nya medlemmar. Årets aktiviteter har
bland annat varit följande:


Regelbundna måndagsträffar på huvudbiblioteket på Öckerö



Årsmöte lördagen den 15 mars i Missionskyrkan på Hönö, Där vi fick lyssna till Wivi-Ann
Eliasson barnbarn till Utter-Anders. Som berättade många härliga historier om sin käre
morfar, den omtalade ”Skärkarlen” på Rörö o Apelviken.



Föreningen gjorde 16 maj en medlemsresa till Hjo besöktes samt Mösseberg och i Fågelås
kyrka med en trevlig Sparrisodling intill, där vi fick en lektion i Sparrisodling., ett ca 35-tal
medlemmar var med.



den 14 september gjordes en vandring bland Klovas bebyggelse med Sven Samuelsson med
avslutande i Hönö Missionskyrkas festsal där Sven visade bilder från 50-talet från Klova.



Höstmöte 4 november hölls i Missionskyrkans festsal Eva von Brömsen som pratade om
”DNA i släktforskning” intressant för den som har nytta av den informationen



Hemsidan som hålls uppdaterad av föreningens webb-ansvarige Lars Eriksson.



Två nummer av medlemstidningen har utkommit.

.
Föreningen har fri tillgång hos Ancestry, SVAR och ArkivDigital och deras databaser samt
digitaliserade arkiv för våra föreningsmedlemmar via släktforskardatorerna på Öckerö bibliotek.
Biblioteket bekostar abonnemangen på de aktuella tjänsterna.

Förslag till verksamhetsplan för ÖÖSF år 2016
Vi kommer att anordna:
 Måndagsträffar under vår och höst på Öckerö bibliotek med handledning av rutinerade
släktforskare
 Föreläsningar och föreningsmöten vår och höst.
 Utflykter och studiebesök
Vi kommer också att:
 Fortsätta arbetet med tolkning av kyrkoarkivalier.
 Ge ut en medlemstidning två gånger per år.
 Underhålla föreningens hemsida.
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