
Styrsö Sockens Hembygdsförening 
Verksamhetsberättelse från årsmöte (14/8 2011) till årsmöte (11/8 2012) 
 
Föreningen har 243 medlemmar varav 150 ständiga medlemmar och 93 årsbetalande 
medlemmar. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ulla Herlitz, Styrsö, ordförande (2012) 
Louise Nyman, Styrsö, vice ordf (2012) 
Inger Bergdén, Styrsö, ansvar Kryddgården (2013) 
Lotta Ekvall, Styrsö, ansvar julmarknaden (2012) 
Janne Ericsson, Styrsö, sekreterare och ansvar sponsring & bidrag (2013) 
Peter Friberg, Styrsö, ansvar biblioteket (2012) 
Kjell Gustafsson, Styrsö, kassör 
Einar Hansson, Styrsö (2013) 
Ulla Hillberg, Donsö, ansvar galleriet (2012) 
Rachel Lekholm, Styrsö (2013) 
Thomas Rogstrand, Köpstadsö (2013) 
Marinette Törnqvist, Styrsö, ansvar museet och dokument (2013) 
Carl Arne Viknander, Donsö, ansvar museet (2013) 
 
Dessutom har Gunilla Bjerén ansvarat för inköp av böcker, Jan Kartengren bistått styrelsen i 
arbetet med skriften Öbergskans byggt 1812 och arkeologstudenterna Therése Törnkvist och 
Patrik Castillo medverkat med utgrävningar på Hembygdsdagen. Vidare har Peter Andersson 
utsetts till föreningens webbredaktör och ansvarat för föreningens nya hemsida på 
www.hembygd.se/styrso.  
 
Under året har Finkan varit uthyrd till konstnären Torbjörn Pettersson och på Öbergska hyrs 
kafelokalerna av Carina Carlund april-september och fd blomsteraffären av SDF Västra 
Göteborg. På övervåningen har vi snyggat till utställningslokalerna och stora köket. På 
sommaren har det som vanligt varit galleri och resten av året hyrs lokalerna ut till 
föreningsmöten. En person har varit sysselsatt genom arbetsförmedlingens fas-3 program med 
arbete som fastighetsskötare. Han har under vintern gjort en stor renovering av köket i 
kafélokalen.  
 
Sedan årsmötet förra året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Lars Tobisson 
höll föredrag om Sommargäster på Styrsö (23/9 2011) och julmarknad på Öbergska var den 
första advent helgen. Det gångna året har mest präglats av arbete kring Öbergska husets 200 
årsjubileum. Ulla Hz och Marinette har lett arbetet med skriften Öbergskans byggt 1812. Den 
har tryckts i 1000 ex och många företag och föreningar har sponsrat tryckkostnaden. Vi har 
också haft utställning i galleriet 16-29 juni och avslutade 200 årsjubileet med en välbesökt och 
lyckad Hembygdsdag på Öbergska den 30 juni. En folder med vårt sommarprogram, kallelse 
till årsmöte och information om kommande vinteraktiviteter har delats ut till alla hushåll i södra 
skärgården samt skickats till medlemmar utanför öarna. Museet vid Kyrkekleva har varit öppet 
för visning på tisdagar v 27-31. Och många har gått vår tipspromenad/jubileumskryss med 
foton. Nu avslöjar vi det rätta svaret som är BRANDFÖRSÄKRINGAR och pristagaren som 
skall utses på årsmötet kommer att vinna en fantastisk lunch för två på Pensionat Skäret.   
 
Urban Brunell, vår doktor som nu flyttat från Styrsö, har donerat en samling äldre dokument 
från 1907 och framåt om Kustsjukhuset.  
 
Våra utmaningar framöver kommer att vara att få bukt med museet som invaderats av myror 
och att göra intressanta program till vinterns medlemsträffar på Öbergska första fredagen varje 



månad hela vintern. Och på Öbergska ska vi prova att ha vinterkafé i år.  Hemsidan har fått ett 
rejält lyft under året. Vår webbplats flyttade den 1 maj till en nyupprättad portal på 
Hembygdsförbundet. Målsättningen är att samla berättelser och bilder och erbjuda dem till 
allmänheten för att på ett lättläst och pedagogiskt sätt vidga känslan och intresset för vår 
hembygd med sina kulturhistoriska värden och minnen. Webbplatsen omfattar per 8 augusti 
57 sidor, 200 bilder och 24 övriga bilagor. På portalerna styrso.nu och vastsverige.com har vi 
speciella länkar som leder till vår sida. Besöksfrekvensen är 15-30 unika besökare per dag. 
Titta gärna in på vår fina hemsida www.hembygd.se/styrso för att se vad Hembygdsföreningen 
gör och gjort, läsa intressanta artiklar om människor och händelser. Där kommer vi också att 
annonsera kommande aktiviteter och program för fredagsträffar.  
 
Tack för året som gått!   
 
 
 
 
 
 

Styrsö Sockens Hembygdsförening 
Årsmöte 11 augusti 2012 på Öbergska  
Dagordning 
 

1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Val av två justeringspersoner 
4. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
5. Styrelsens berättelse; årsberättelse och ekonomisk berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 

- Höjning av medlemsavgift 
- Bilda sponsorsgrupp 

9. Val av styrelseordförande 
- Valberedningens förslag:  

Ulla Herlitz, Styrsö, tom 2013, omval 
10. Val av styrelseledamöter 

- Valberedningens förslag: 
Lotta Ekvall, Styrsö, tom 2014, omval 
Peter Friberg, Styrsö, tom 2014, omval 
Kjell Gustafsson, Styrsö, tom 2014, omval 
Ulla Hillberg, Donsö, tom 2014, omval 
Katarina Kretzschmar, Donsö, tom 2014, nyval 

11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Övriga frågor 

 
Årsmötet avslutas med korta presentationer av tre nya böcker 

- Öbergska byggt 1812, Ulla Herlitz mfl 
- Konsum mitt i byn, Frank Engelbrektsson 
- Båtar och människor i Göteborgs södra skärgård, Daniel Eriksson 
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