ÖÖSF
Verksamhetsberättelse för ÖÖSF år 2012
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning
Suppleant

Claes-Göran Sörensson
Hans Taremark
Helene Sörensson
Agneta Zackariasson
Arne Börjesson
Gunnar Alexandersson
Lena Knutsson
Roland Vejfors
Jan Ek
Tage Oskarsson
Anders Börjesson
Thord Källefors
Ola Strömsjö, sammankallande
Sture Olofsson
Bo Åvall

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret samt ett extra
arbetsmöte i samband med omläggningen av föreningens Hemsida.
Antal medlemmar per 31 december 2012 var 192 stycken, varav 160 enskilda medlemmar och
övriga familjemedlemmar. Under 2012 tillkom 12 nya medlemmar.
Årets aktiviteter har bland annat varit följande:
Regelbundna måndagsträffar på huvudbiblioteket på Öckerö.
Årsmöte lördagen den 18 februari i Missionskyrkan på Hönö, med ett föredrag om ”Nattmän o
Rackare” av Kaj Jensen ett folkslag som var utstötta av samhället under 16-17-1800-talet i
Danmark o södra Sverige.
Dis-Väst var här 28 april och hade ett medlemsmöte i församlingssalen på Öckerö. Monica
Nyström höll föredrag om Trekunga-mötet på våra öar, på 1100-talet. Vi hade en visning av
Öckerö hembygdsgård och vår gamla kyrka, för de hitkomna.
Vi hade en medlemsresa ner igenom Halland där ett ca 35-tal medlemmar fick besöka en fårfarm
på Österöö, med lunch på en Golfklubb. Efter detta till Varbergs fästning och museum med
Bockstens-mannen och annat, samt avslut med kaffe med dopp ute på Getterön.
Besök på landsarkivet i Göteborg 17 september med guidad tur inne i de stora arkiven. Samt ett
föredrag i hur man sålde o köpte gårdar med lagfarter till dessa, under 1700-talet.
Höstmöte 7 november under medverkan av ”Erik på Fågels pöjk” Rolf Eriksson som pratade om
sillperioderna i Bohuslän.
Vi har fått en ny fräsch hemsida som hålls uppdaterad av föreningens webb-ansvarige Lars
Eriksson, som vi är stolta över.
Två nummer av medlemstidningen har utkommit.
En suppleant i styrelsen Carl-Olof Olausson har avlidit, vi skänker hans anhöriga en tanke.
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.

Förslag till verksamhetsplan för ÖÖSF år 2013
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 med Foto
Underhålla föreningens hemsida.

Öckerö 8 januari 2013
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