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Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret samt två extra
arbetsmöte i samband med Jubileumsutställningen.
Antal medlemmar per 31 december 2011 var 180 stycken, varav 139 enskilda medlemmar och
övriga familjemedlemmar. Under 2011 tillkom 15 nya medlemmar.
Årets aktiviteter har bland annat varit följande:
Regelbundna måndagsträffar på huvudbiblioteket på Öckerö.
Vi hade en fin jubileumsutställning efter 20 år som förening, på biblioteket, 5 februari till 5
mars, med många besökare.
Årsmöte 16 februari i Missionskyrkan på Hönö, under medverkan av Thomas Småberg som
berättade om medeltiden i Sverige. Där bland annat undertecknad blev vald till ny ordförande
efter Sture Olofsson.
Resa i Bohuslän, med besök på Gustafsberg och Bohusläns muséum och bussresa ner på
Skaftö och Handelsman Flinks Handelsbod på Malö.
Besök på Göteborgs Historiska muséum. Där vi hade en inspirerad guide som tog oss tillbaka
till stenåldern i vår region och framåt.
Höstmöte 9 november under medverkan av Gull-Maj Lindström som föredrog om ”Förr fanns
det oäkta barn”.
Föreningen var representerad på släktforskarförbundets årsstämma under släktforskardagarna
i Norrköping i augusti av Barbro Parment.
Två nummer av medlemstidningen har utkommit.
Föreningen har fri tillgång hos Genline, SVAR och ArkivDigital och deras databaser samt
digitaliserade arkiv för våra föreningsmedlemmar via släktforskardatorerna på Öckerö
bibliotek. Biblioteket bekostar abonnemangen på de aktuella tjänsterna.
En uppdatering av de av föreningen utgivna DVD-skivorna med kyrkoboksmaterial från
Öckerö har genomförts.

Förslag till verksamhetsplan för ÖÖSF år 2012
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.
Börja arbetet med Gravstensinventeringen.
Underhålla föreningens hemsida.
Medverka släktforskardagarna i Gävle i augusti.
Öckerö 18 februari 2012
Styrelsen/
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