
 
FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM 
Verksamhetsberättelse för år 2021 
Styrelsen vill härmed avge följande berättelse: 

Styrelsen 
Styrelsen, som utöver ordförande och länsmuseichefen, består av åtta ordinarie 
ledamöter, har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie:     Vald 

Hans-Erik Qvarnström, ordförande   2021 

Lars Grimbeck, vice ordförande   2021  

Gunnar Carlsson, sekreterare   2021   

Bert-Ove Andersson, skattmästare   2021 

Karina Sandberg    2021 

Kerstin Paradis Gustafsson   2021 

Rose-Marie Eriksson    2020 

Sture Svengren    2019 

Daniel Andersson    2021 

Länsmuseichef Cajsa Lagerkvist 

  
Revisorer  
Dessa, med mandatperiod om ett år, har under året varit Ingela Andersson coh 
Sten Kristoferson med Conny Andreasson och Birgitta Ehmke som ersättare.  

Valberedning 
Denna, bestående av två ordinarie ledamöter, väljs på ett år och har utgjorts av 
Eva Hjorth och Margareta Lorentzen med den förstnämnda som 
sammankallande. 

Verksamhet 
I samband med föreningens årsmöte den 28 oktober 2021 i Folkets hus, Varberg, 
anordnades ett medlemsmöte, varvid Leif Häggström, antikvarie och fil.dr. i 
arkeologi höll ett mycket uppskattat föredrag jämte bilder under rubriken ”13000 
år av jakt i Halland”. 
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Styrelsemöte har på grund av pandemin endast kunnat hållas vid ett tillfälle 
under verksamhetsåret 2021, den 16 november 2021. 

Föreningen har under 2021 engagerat sig i frågan om bevarande av den 
obebyggda tomten, Tågängen, i anslutning till Varmbadhuset, Societetsparken 
och fästningen. Föreningen har genom insändare i Hallands Nyheter och skrivelse 
till Varbergs kommun påtalat tomtens känsliga läge inom riksintresset Varberg, 
samt att marken ligger inom fornlämningsområdet ”Varbergs 
stadslager” (Fornsök Objekt L1996:4085).  

Styrelsen tillsatte vid styrelsemötet den 16 november en arbetsgrupp för 
föreningens programverksamhet, bestående av Kerstin Paradis Gustafsson, 
sammankallande, Daniel Andersson och Gunnar Carlsson.  Därtill tillsattes vid 
samma styrelsemöte en utvecklingsgrupp med Sture Svengren, Rose-Marie 
Eriksson, Lars Grimbeck samt Hans-Erik Qvarnström, sammankallande. 

Stiftelsen Hallands Länsmuseer 
Såsom representanter i Stiftelsen Hallands Länsmuseer har Hans-Erik 
Qvarnström varit ordinarie ledamot med Lars Grimbeck som ersättare. Den 
sistnämnde avsade sig uppdraget i samband med konstituerande möte den 16 
november och ersattes då av Sture Svengren. 

Ekonomi 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till skattmästarens ekonomiska 
rapport med bokslut. Den löpande ekonomiska hanteringen har skötts av 
museets ekonom Limor Zuback. 

Medlemmar 
Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor för enskild medlem och 250 
kronor för familjemedlemskap. Antalet medlemmar var 306 enskilda medlemmar 
och av dessa var 148 ständiga medlemmar, samt 570 familjemedlemmar vilket 
motsvarar 285 inlösta familjekort. 
 
Slutord 
Museiföreningen, som bildades 1916, har till uppgift att inom Hallands län främja 
hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård. 

Pandemin har även under 2021 påverkat föreningens verksamhet, vilket 
medlemmarna visat stor förståelse för. Särskilt glädjande var att årsmöte med 
medlemsmöte och föreläsning kunde genomföras i slutet av oktober. På grund av 
restriktionerna avsåg årsmötet de båda verksamhetsåren 2019 och 2020.  

Museiföreningen har en viktig uppgift i att främja kunskap och känslan för 
hembygden i nära samverkan med Hallands kulturhistoriska museum. 
Föreningen vill framföra ett varmt tack till museet och dess personal för gott 
samarbete under det gångna verksamhetsåret 2021. 
 

Varberg i mars 2022 

För styrelsen 

Hans-Erik Qvarnström 
Ordförande
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