
FÖRENINGEN    PROTOKOLL 
VARBERGS MUSEUM    2022-04-21 
Årsmöte   
 
Plats:  lokalen Lindesberg, Folkets Hus 
      
Tid:  18.05 – 19.00  
 
Närvarande: 40 medlemmar 
 
§ 1 
Årsmötets öppnande 
Ordförande Hans-Qvarnström hälsar alla välkomna och säger att han gläds åt att 
föreningen åter har kunnat kalla till ett sedvanligt årsmöte sedan 
pandeminrestriktionerna hävts. Sedan förklarar han mötet för öppnat.  
 
§ 2 
Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet föreslår valberedningen Lena Språng, som sedan väljs.  
 
§ 3 
Val av sekreterare för mötet 
Lena Språng, Kultur- och fritidsnämndens ordförande tackar för förtroendet, 
presenterar kort sig själv och fortsätter därefter mötet. 
Eva Berntsson Melin utses föra protokoll för årsmötet. 
 
§ 4 
Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna ske 14 dagar innan mötet. Uppgifter 
om datum, tid och plats för årsmötet annonserades i Hallands Nyheter den 5 
april. Dessutom har alla medlemmar fått ett större vykort med kallelse samt 
uppgifter om årsmöteshandlingarna, kvällens föredragshållare och information 
om en vårutflykt den 8 maj. 
Mötet godkänner kallelsen.  
 
§ 5 
Godkännande av föredragningslistan 
Ingen har något att anföra beträffande föredragningslistan och densamma 
godkänns. (Bil 1)   
 
§ 6 
Val av två justerare tillika rösträknare  
Eva Andersson och Gunnel Wandel utses till att, jämte mötesordförande, justera 
dagens protokoll samt fungera som rösträknare. 
 
§ 7 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 med den ekonomiska 
redovisningen 
Ordförande Hans-Qvarnström går igenom verksamhetsberättelse rubrikvis samt 
läser upp slutorden. 
Därefter redovisar Limor Zubak, ekonomiansvarig på Stiftelsen Hallands 
länsmuseer, för föreningens ekonomi. Hon nämner bland annat att 



medlemsintäkterna minskat men samtidigt har det varit mindre kostnader då 
skilda arrangemang inte ordnats. På frågan varför föreningen betalar för 
vägavgifter för August Bondesons hem Fågelboet svarar länsmuseichef Cajsa 
Lagerkvist. Hon talar om att i samband med stiftelsebildningen överlämnade 
museiföreningen, en av stiftelsestiftarna, huvudansvaret för samlingarna och 
verksamheter till stiftelsen men att det blev vissa oklarheter i samband med 
övertagandet av Fågelboet. Detta har lett till att Föreningen Varbergs Museum 
svarar för kostnader av vägunderhållet och skötseln av familjegraven i 
Vessigebro.     
Båda redogörelserna läggs sedan med godkännande till handlingarna. 
 
§ 8 
Revisorernas berättelse   
Revisor Sten Kristoferson läser upp revisionsberättelsen vilken avslutas med att 
båda revisorerna ”tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021”. 
 
§ 9 
Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljar i enlighet med revisorernas rekommendation styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 
Val av ordförande  
Eva Hjort sammankallande i valberedningen, meddelar att Hans- Erik 
Qvarnström undanbett sig omval och att hon, på förslag från styrelsen, 
nominerar Margareta Lorentz till ny ordförande. Årsmötet beslutar att välja 
Margareta Lorentzen till ny ordförande för föreningen med en mandatperiod om 
ett år.  
 
§ 11 
Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag är att Daniel Andersson, Rose-Marie Eriksson samt Sture 
Svengren ska omväljas och att Hans-Erik Qvarnström ska väljas.  
Samtliga föreslagna personer väljs såsom styrelseledamöter för en period om två 
år. 
 
§ 12 
Val av revisorer 
Omväljs Ingela Andersson och Sten Kristoferson som ordinarie revisorer samt 
Conny Andreasson och Birgitta Ehmke som revisorssuppleanter för ett år. 
 
§ 13 
Val av valberedning 
Omväljs Eva Hjort samt nyväljs Inger Brosved till valberedning och den 
förstnämnda utses till sammankallande. 
 
§ 14 
Information rörande Hallands kulturhistoriska museum 
Såväl länsmuseichefen Cajsa Lagerkvist som Anders Håkansson, 
kulturmiljöchef och biträdande museichef, berättar om verksamheten och 
planerade aktiviteter och kommande program. Genomgående tema är att sprida 



kunskap, visa på sammanhang mellan dåtid och nutid samt peka mot framtiden. 
Detta sker bland annat med utställningsverksamhet, skilda projekt, sommarkurs 
på Katrineberg samt genom att uppmärksamma speciella dagar som 
Arkeologidagen (exempelvis har spännande medeltida vrakfynd gjorts i samband 
med tågtunnelsbyggandet i Varberg) och Kulturarvsdagen. 
 
§ 15 
Övriga frågor 
Länsmuseichefen talar om att föreningens medlemmar kommer erhålla ett 
exemplar av en ny bok med titeln ”Hallands historia – gränsland genom tiderna” 
med flera artiklar av skilda skribenter. Boken, som ges ut i sommar av Hallands 
Akademi i samarbete med bland andra även museiföreningen, kommer delas ut i 
samband med att Bexellska stugan hålls öppen en dag. 
 
§ 16 
Mötets avslutande 
Innan mötet avslutas ber Hans-Erik Qvarnström Gunnar Carlsson att komma 
fram. Denne, som avgick 2021, men kunde inte avtackas då på grund av 
pandemin. Därför tackas han nu och får som en erkänsla för sitt mångåriga 
arbete i styrelsen ett presentkort giltig i museets butik samt choklad. Avgående 
styrelseledamoten Karina Sandberg avtackas även hon med en vacker 
blombukett. Mötesordföranden och mötessekreteraren föräras också blommor. 
Hans-Erik Qvarnström, som avgått som föreningens ordförande, harangeras och 
tackas i sin tur av Margareta Lorentzen, föreningens nya ordförande. Hon 
uttrycker sin glädje över att han kvarstår i styrelsen som ledamot. Även han får 
en blombukett, ett synbart bevis för att hans insatser som ordförande under 
många år uppskattats. 
Margareta Lorentzen framför sitt och styrelsens tack till medlemmarna för att det 
fått förtroendet att leda föreningen. Mötet påminns än en gång om utflykten till 
Kvarnadalen i Sällstorp söndag den 8 maj.  
Sedan avslutar mötesordförande årsmötet 2022.  
 
Varberg dag som ovan 
 
 
Eva Berntsson Melin 
Mötessekreterare 
 
Justeras: 
 

Lena Språng  
 Mötesordförande  
   

 
 
Eva Andersson    Gunnel Wandel 
Justerare     Justerare 
 

 
Efter mötet var det en kaffepaus. Sedan höll 

kulturmiljöchef Anders Håkansson ett intressant föredrag om Hunehals borg.  
Han visade bilder från utgrävningarna som ger alltmer kunskap om borgens historia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


