FÖRENINGEN
VARBERGS MUSEUM

PROTOKOLL
2017-04-06

Årsmöte
Plats:
Tid:
Närvarande:

Rikssalen i södra slottslängan
18.00 – 18.45
ett 30-tal personer

§1
Mötets öppnande
Ordförande Hans-Erik Qvarnström välkomnar alla och riktar sig särskilt till
hedersmedlemmen Åke Bendix och årets kulturstipendiat Bo Emanuelsson samt
kvällens föredragshållare Sven-Ivar Jögård. I sitt inledningsanförande påpekar
han att föreningen under jubileumsåret haft flera aktiviteter och ett gott
samarbete med Hallands kulturhistoriska museum samt att nya medlemmar
tillströmmat. Han håller en parentation över den avlidne styrelseledamoten Rune
Bengtsson samt ber mötet att även hedra minnena av medlemmar – ingen
nämnd men ingen glömd – som gått bort under året. Därefter förklarar
ordförande årsmötet för öppnat.
§2
Val av mötespresidium
Väljs Åke Bendix till mötesordförande och Eva Berntsson Melin som
mötessekreterare. Den förstnämnde tackar å mötespresidiets vägnar för
förtroendet att leda och protokollföra dagens förhandlingar.
§3
Fastställande av föredragningslistan
Då ingen har något att tillägga fastställs föredragningslistan. (Bil 1)
§4
Godkännande av kallelsen
Samtliga medlemmar har via post, i enlighet med stadgarna 14 dagar före
årsmötet, fått en personlig kallelse. Kallelsen godkänns. (Bil 2)
§5
Protokollsjusterare
Ingemar Andersson och Ture Isaksson utses som protokollsjusterare och tillika
rösträknare.
§6
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2016
Berättelsen ingick i utskicket. Mötesordförande menar därför att den kan anses
föredragen vilket mötet godtar. Ordet lämnas fritt men ingen har några
kommentarer och den läggs med godkännande a a.
Skattmästaren Sven-Ivar Jögård föredrar balans- och resultaträkningen för det
gångna året som delats ut vid mötet. Han påpekar att den största inkomstkällan
är föreningens medlemsavgifter, som uppgick till 168 000 kr. Till museet har
reserverats 100 000 kr för konservering av bonaderna i Bexellska ryggåsstugan

– dessa tillfaller museet när resterande 230 000 kr erhållits. Ekonomin är god
och årets resultat är på ca 69 000 kr och det egna kapitalet 385 000 kr.
Mötesordförande tackar för rapporten och lämnar ordet fritt. Ingen har något att
anföra. Årsmötet godkänner den ekonomiska rapporten som med godkännande
läggs till handlingarna.
§7
Revisionsberättelsen
Då ingen av revisorerna är närvarande läser mötesekreteraren upp
revisionsberättelsen. Ordet lämnas fritt men ingen har några frågor. Berättelsen
läggs därför med godkännande a a.
§8
Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja
styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9
Förslag till stadgeändringar
De föreslagna stadgeändringarna, som utarbetats av Ingemar Andersson, Eva
Berntsson Melin och Sven-Ivar Jögård och har godkänts av styrelsen att
föreläggas årsmötet, ingick i kallelseutskicket. Mötessekreteraren påtalar vilka
paragrafer som varit föremål för ändringarna. Ordet lämnas fritt men ingen
begär ordet. Stadgeändringarna antas av mötet och vid det kommande
höstmötet ska de behandlas på nytt för att då fastställas.
§ 10
Val av ordförande
Omväljs Hans-Erik Qvarnström med acklamation till ordförande för ett år.
§ 11
Val av ordinarie styrelseledamöter
(Detta är det sista valet enligt de gällande stadgarna – förutsatt att de
föreslagna stadgeändringarna, som precis antagits vid detta möte, fastslås vid
ett kommande medlemsmöte i höst.)
Omväljs Bert-Ove Andersson och Sven-Ivar Jögård samt nyväljs Lars Grimbeck
och Carina Tilstam till ordinarie ledamöter för 2 år
§ 12
Val av ersättare i styrelsen
Omväljs Kerstin Paradis Gustafsson och nyväljs Karina Larsson som
styrelsesuppleanter för 2 år.
§ 13
Val av revisorer
Omväljs Conny Andreasson och Sten Kristoferson som revisorer för 1 år.
§ 14
Val av revisorssuppleanter
En suppleantplats är vakanssatt i enlighet med årsmötets beslut 2016 med
hänvisning till den nya museiorganisationen, vilken trädde i kraft samma år och
föranledde en stadgerevision.

Ingela Andersson omväljs som revisorssuppleant för 1 år.
§ 15
Val av valberedning
Omväljs Pär Connelid, Anna-Lena Nilsson och Eva Hjorth till ledamöter i
valberedningen för 1 år med den sistnämnda som sammankallande.
§ 16
Fastställande av medlemsavgifter för år 2018
Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna ska vara oförändrade, d v s 200
kr/år för enskild medlem och 250 kr/år för familjemedlem. Mötet beslutar i
enlighet med styrelsens förslag.
§ 17
Information rörande Hallands kulturhistoriska museum
Museichefen Curry Heimann berättar kort om den pågående utställningen i
Rikssalen som är Hallands Konstförenings jurybedömda ”Vårsalong 2017”.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Hallands Konstmuseum
och Hallands kulturhistoriska museum. Den 12 april öppnas ”Borgen” – i ett rum
i den medeltida borgen – där det ska finnas en dräktgarderob, en kunglig
tron, medeltida spel, fabeldjur m m. Sommarutställningen kallad ”Speglingar”
öppnas 11 juni och till den har museet bjudit in tio samtida halländska
konstnärer att inspireras av en mångfald konsthistoriska verk ur samlingarna och
skapa egna, nya verk. I början på juli äger som vanligt Medeltidsdagarna rum.
Mötesordförande tackar för informationen.
§ 17
Övriga ärenden och rapporter
Ordförande Hans-Erik Qvarnström berättar att inbjudan till vårutflykten till
Öströö slott den 26 april var med i utskicket. Utflykten, som var begränsad till 50
personer, blev fullbokad redan första dagen. Han lämnar öppet huruvida
utflykten kan dubbleras men kan inte lämna något besked om det idag.
§ 18
Årets kulturstipendiat
Ordinarie ordförande läser upp motiveringen till att Bo Emanuelsson tilldelas
kulturstipendiet. Han överräcker den jämte en symbolisk check om 10 000 kr och
en blomsterbukett. Bo Emanuelsson känner sig hedrad över utmärkelsen och
tackar så mycket. (Bil 3)
§ 19
Nya frågor
Inga nya frågor väcktes.
§ 20
Mötets avslutning
Mötesordförande tackar för sig och sekreteraren samt överlämnar sedan klubban
till omvalde ordinarie ordförande Hans-Erik Qvarnström. Denne tackar i sin tur
mötespresidiet och tackar för förtroende som den nyvalda styrelsen fått.
Därefter avtackar han Ingemar Andersson, som ju avgår i samband med
årsmötet, för hans mångåriga insatser och denne får ett presentpaket från
museibutiken som ett synbart bevis för föreningens tacksamhet. Ingemar

Andersson talar om att han tyckt att arbetet i styrelsen varit roligt och intressant
om än kanske något kämpigt i samband med försöken att upplösa stiftelsen.
Något som företrädarna för museiföreningen vände sig emot. Upplösingen
lyckades ju inte och han riktar sig särskilt till Åke Bendix och ”säger vi fick ju rätt
till slut.” Han tackar för gåvan och önskar styrelsen och föreningen lycka till i
framtiden.
Sedan bjuder ordförande Hans-Erik Qvarnström alla att inta en kopp kaffe och en
kaka innan kvällens föredrag ska börja. Han ber även att den nyvalda styrelsen
ska samlas efter kvällens programpunkt för att konstituera sig. Sedan avslutar
han årsmötet.
Varberg dag som ovan

Eva Berntsson Melin
Mötessekreterare
Justeras:

Åke Bendix
Mötesordförande

Ingemar Andersson
Justerare

Ture Isaksson
Justerare

Efter kaffet höll Sven-Ivar Jögård ett intressant föredrag om idrott,
ras och politik från 1930-tal till 1960-tal kallat ”Svart och vitt”.
Ordförande överlämnar en gåva, ett urval av varor ur museibutiken, som tack
efter föredragets slut.
Innan alla skildes åt framförde en medlem å mötesdeltagarnas vägnar ett varmt
tack till Hans-Erik Qvarnström för hans goda hembakta kakor.

