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Föreningen har 232 medlemmar, varav 158 ständiga medlemmar och 74 årsbetalande medlemmar. 
 
Styrelsen har haft 13 ledamöter (vald till år 20xx) 
Ulla Herlitz, Styrsö, ordförande (2013) 
Peter Friberg, Styrsö, ansvar biblioteket (2014) 
Inger Bergdén, Styrsö, ansvar Kryddgården (2013) 
Lotta Ekvall, Styrsö, ansvar julmarknaden (2014) 
Janne Ericsson, Styrsö, sekreterare och ansvar sponsring & bidrag (2013) 
Kjell Gustafsson, Styrsö, kassör (2014) 
Einar Hansson, Styrsö (2013) 
Ulla Hillberg, Donsö, ansvar galleriet (2014) 
Katarina Kretzschmar, Donsö, ny i styrelsen årsmötet 2012, (2014) 
Rachel Lekholm, Styrsö (2013) 
Louise Nyman, Styrsö, lämnade styrelsen årsmötet 2012, (2012) 
Thomas Rogstrand, Köpstadsö (2013) 
Marinette Törnqvist, Styrsö, ansvar museet och dokument (2013) 
Carl Arne Viknander, Donsö, ansvar museet (2013) 
 
Till revisorer omvaldes på årsmötet 2012 John-Gunnar Carlund och Eva-Karin Johansson, och till 
valberedning Jan Kartengren och Bert Karlsson. 
 
Dessutom har Gunilla Petrén ansvarat för inköp av böcker, och Peter Andersson varit föreningens 
webbredaktör och ansvarat för hemsidan på www.hembygd.se/styrso.  
 
Under 2012 har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden.  
Museet vid Kyrkeklevet har som vanligt varit öppet för besökare under sommaren på tisdagar. Föreningen 
har erbjudit och genomfört några guidade turer. I Öbergska huset har Kryddgården, Galleriet och 
Hembygdsrummet varit öppna under sommaren. Föreningen har firat 200 år för Öbergska Huset med ny bok 
’Öbergska Huset…byggt 1812’, jubileumskryss och utställning. Hembygdsdag genomfördes 30 juni med 
bland annat arkeologiska grävningar på Bratten och miniföredrag på Öbergska. I höstmörket hölls tre 
’fredagsmys’ med inbjudna gäster i Öbergskas cafélokaler. Den sedvanliga julmarknaden var i december.  
 
Under året har ledamöter skött om föreningens hus, kryddgård och föremål. Bland annat har sanering av 
myror på vinden på museistugan varit framgångsrik. Inom arbetsförmedlingens Fas-3 program har en person 
har varit sysselsatt (till november 2012) med arbete som fastighetsskötare. 
 
Konstnären Torbjörn Pettersson har hyrt Finkan. Carina Carlund har hyrt cafélokalen under april 2012-
september 2012 och JBE Konsult Jan Ericsson oktober 2012-mars 2013. SDF Västra Göteborg har fortsatt 
hyra lokal på Öbergska för äldreträffen. Övervåningen ’2rok’ på Öbergska har varit uthyrt då och då för 
föreningsmöten och kurser.  
 
Året har annars präglats av forskning om Öbergska huset och Brattens utveckling med anledning av husets 
200 årsjubileum. Hemsidan har utvecklats och blivit ett viktigt verktyg att samla och presentera hembygden 
då och nu. Urban Brunell har donerat en samling äldre dokument från 1907 och framåt om Kustsjukhuset.  
Årsmötet 2012 beslöt att medlemsavgiften skall vara 100 kr per år och medlem. 
 
Det var i stort året som gått - ett mycket aktivt år – även om inte alla detaljer kommit med!   
 
Ulla Herlitz 
ordförande 

 


