
Föreningen Varbergs museum 

Verksamhetsberättelse för 2020 

 

Styrelsen  

 

Styrelsen har under året bestått av:  Vald 

Hans-Erik Qvarnström, ordförande, vald för 1 år 2019 

Lars Grimbeck, vice ordförande, vald för 2 år  2019 

Bert-Ove Andersson, skattmästare, vald för 2 år 2017 

Gunnar Carlsson, vald för 2 år   2018 

Rose-Marie Eriksson, vald för 2 år   2018 

Kerstin Paradis Gustafsson, vald för 2 år  2019 

Karin Fridstrand, vald för 1 år   2019  

Karina Larsson, vald för 2 år   2019 

Sture Svengren, vald för 2 år   2019 

Länsmuseichef Curry Heimann/Cajsa lagerkvist  

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av en ordförande, åtta ledamöter samt 
länsmuseichefen.   

Då det inte varit något årsmöte under 2020 har styrelsen varit oförändrad 
sedan valet 2019.  

 

Verksamhet 

Styrelsemöten har hållits vid ett tillfällen i början av året precis innan pandemin 
slog till därefter har det inte varit några styrelsemöten resten av 2020. Någon 
annan verksamhet har inte bedrives under året.  

Ekonomi 

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



Revisorer 

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

Valberedning 

Denna väljs på ett år och har bestått av Eva Hjort sammankallande samt 
Margareta Lorentzen. 

Medlemmar 

Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor för enskild medlem och 250 
kronor för familjekort. Antalet medlemmar var 337 enskilda medlemmar och av 
dessa var 147 ständiga medlemmar, samt 754 familjemedlemmar vilket 
motsvarar 377 inlösta familjekort.  

 

Övrigt 

I styrelsen för Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg har Hans-
Erik Qvarnström ingått som ordinarie ledamot med Lars Grimbeck som 
ersättare. 

 

Slutord 

Museiföreningen framför ett stort tack till Hallands kulturhistoriska museum 
och dess personal för samarbetet under det gångna verksamhetsåret 2020.  

 

Varberg  

 

Hans-Erik Qvarnström 

Ordförande i föreningen Varbergs museum  

 


