
  
 
Verksamhetsberättelse för år 2017 
 
Styrelsen får härmed avge följande berättelse. 
 
Styrelsen 
Då nya stadgar har antagits och fastställts under året kommer styrelsen 
från och med 2018 bestå av ordförande, vilken väljs på ett år samt åtta 
ledamöter av vilka hälften väljs vartannat år. Samtliga väljs vid årsmötet. 
Chefen för museet i Varberg är därutöver självskriven ledamot. 
 
Styrelsen, som förutom ordförande med en mandatperiod om ett år, 
består av åtta ordinarie ledamöter samt tre ersättare med en 
mandatperiod om två år jämte länsmuseichefen såsom självskriven 
ledamot, har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie:     Vald 
Hans-Erik Qvarnström, ordförande  2017 
Margareta Lorentzen, vice ordförande   2016 
Sven-Ivar Jögård, skattmästare   2017 
Eva Berntsson Melin, sekreterare  2016  
Bert-Ove Andersson    2017 
Lars Grimbeck    2017 
Carina Tilstam    2017 
Gunnar Carlsson    2016 
Rose-Marie Eriksson    2016 
samt länsmuseichef Curry Heimann 
     
Ersättare: 
Karina Larsson    2017  
Kerstin Paradis Gustafsson   2017 
(En suppleantplats har varit vakant.)   
 
Revisorer  
Dessa, med mandatperiod om ett år, har under året varit Conny 
Andreasson och Sten Kristoferson med Ingela Andersson som ersättare. 
(En suppleantplats har varit vakant.)  
 
 
 



Valberedning 
Denna väljs på ett år och består av tre ordinarie ledamöter. Under året 
har den utgjorts av Pär Connelid, Anna-Lena Nilsson och Eva Hjort med 
den sistnämnda som sammankallande. 
 
Medlemmar 
Medlemsavgiften har under året varit 200 kr/enskild samt 250  
kr/familjekort och år. Antalet medlemmar vid årets slut var 1 142 
personer och bestod 164 ständiga medlemmar, 204 enskilda medlemmar 
samt 772 familjemedlemmar, vilket motsvarar 386 inlösta familjekort. 
Föreningen har även 2 hedersmedlemmar. Kontakter med medlemmar 
och den praktiska hanteringen av medlemsregistret handhas av butik- och  
receptionsansvariga Agneta Svensson vid Hallands kulturhistoriska  
museum.  
 
Ekonomi 
Årets resultat blev minus 19 598 kr och det egna kapitalet uppgick vid året slut 
till 365 520 kr. Beträffande föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till 
skattmästarens ekonomiska rapport med bokslut. Den löpande 
ekonomiska hanteringen har skötts av ekonomiansvariga Marie 
Messmann, Hallands kulturhistoriska museum. 
 
Verksamhet 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under kalenderåret. Vid dessa 
har skilda diskussioner och beslut lett till att föreningen  

• genom ordförande, vice ordförande och sekreteraren deltog i ett 
möte 15 februari i Varberg med representanter för Stiftelsen 
Hallands länsmuseer och Hallands museiförening. Då diskuterades 
gemensamma framtida arrangemang för museiföreningarna. 
 

• hade årsmöte 6 april i Rikssalen och samlade ett 30-tal personer och 
som mötesordförande fungerade hedersmedlemmen Åke Bendix. 
Förutom val av styrelseledamöter antogs de nya reviderade 
stadgarna. Årets kulturstipendiat Bo Emanuelsson, Veddige, som 
publicerat mycket om hemortens historia presenterades. Denne 
erhöll stipendiet omfattande 10 000 kr samt blommor. Föreningens 
skattmästare Sven-Ivar Jögård höll ett uppskattat föredrag med 
titeln ”Svart och vitt. Idrott, ras och politik från 1930-tal till 1960-
tal”. 
 

• ordnade en vårutflykt 26 april till Öströö, där Staffan Klingspor 
visade runt och berättade om slottet. Den samlade 50 medlemmar, 
vilket var maxantalet för besöket. 

 
• hjälpte till vid Medeltidsdagarna 1 -2 juli, som samlade ca 6 000 

besökare. Bert-Ove Andersson, Margareta Lorentzen och Hans-Erik 
Qvarnström uppehöll sig vid olika stationer.  

 
• tillsammans med museet hållit Bexellska ryggåsstugan öppen den 



12 juli. Dagen samlade 126 besökare och Margareta Strömbom, 
Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Halland och Rune Davidsson 
från Grimetons hembygdsförening höll skilda föredrag i omgångar. 
Styrelseledamoten Bert-Ove Andersson underhöll med musik samt 
bidrog Gunnar Carlsson, Margareta Lorentzen, Carina Tilstam och 
Hans-Erik Qvarnström med olika arbetsuppgifter.  
 

• höll sitt höstmöte den 19 oktober i Mässen då de av årsmötet 
antagna stadgarna fastställdes. Tyvärr kom få medlemmar så därför 
gick många miste om Kerstin Paradis Gustafssons synnerligen 
intressanta föredrag om Kirgizistan. 
 

• Julfirandet i Bexelleska ryggåsstugan ägde rum den 17 december då 
genom museets försorg den dragna stugan med uppdukat julbord 
visades. I huset intill bjöds på glögg, pepparkakor och godis. 
Medlemmen Margareta Strömbom bidrog med sin kunskap och från 
styrelsen hjälpte styrelseledamöterna Bert-Ove Andersson, Gunnar 
Carlsson, Margareta Lorentzen, Carina Tilstam och Hans-Erik 
Qvarnström till med arrangemanget. 89 personer besökte stugan. 
 

• har även hjälpt till vid skilda vernissager samt bistått museikaféet 
rent praktiskt samt bidragit med 5 000 kronor till inköp av glas m m 
till muséets kafé. 
 

• har anslagit 100 000 kr som bidrag till konservering av bonaderna i 
Bexellska ryggåsstugan.  
 

Övrigt 
I styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg har 
Hans-Erik Qvarnström ingått som ordinarie ledamot med Margareta 
Lorentzen som ersättare.  

Slutord   
Museiföreningen framför ett stort tack till Hallands kulturhistoriska 
museum och dess personal för samarbetet under det gånga 
verksamhetsåret 2017. Även riktas ett tack till medlemmarna för 
värdefullt stöd och deltagande i föreningens aktiviteter.   

Varberg i mars 2018 
För styrelsen  

 
 

Hans-Erik Qvarnström 
   Ordförande 
      
 
     /Eva Berntsson Melin 
            Sekreterare 



              
   
 
  
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 


