Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen får härmed avge följande berättelse.
Styrelsen
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:
Hans-Erik Qvarnström, ordförande
Margareta Lorentzen, vice ordförande
Sven-Ivar Jögård, skattmästare
Eva Berntsson Melin, sekreterare
Bert-Ove Andersson
Ingemar Andersson
Rune Bengtsson
Gunnar Carlsson
Rose-Marie Eriksson
Ersättare:
Lars Grimbeck
Kerstin Paradis Gustafsson
samt länsmuseichef Curry Heimann
(En suppleantplats är vakanssatt.)

Vald
2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015 (Avliden)
2016
2016
2016
2015

Revisorer
Dessa, med mandatperiod om ett år, har under året varit Conny
Andreasson och Sten Kristoferson med Ingela Andersson samt som
ersättare.
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 1 310 stycken
och bestod 164 ständiga medlemmar, 252 enskilda medlemmar samt 892
familjemedlemmar, vilket motsvarar 446 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
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till skattmästarens ekonomiska
rapport med bokslut. Den löpande ekonomiska hanteringen sköts av
ekonom Marie Messmann, Hallands kulturhistoriska museum.
Verksamhet
Styrelsen har haft fem protokollförda möten under kalenderåret, vilket
samtidigt varit ett jubileumsår – föreningen bildades för 100 år sedan. Vid
dessa har skilda diskussioner och beslut lett till att föreningen
 genom sin ordförande deltog i ett dialogmöte i Halmstad om
museiverksamheten 2016. I och med att länsmuseets nya
organisation träder i kraft vid årsskiftet vill länsmuseistiftelsen i
januari varje år att diskutera museets verksamhet med
finansiärerna.


hade årsmöte den 7 april i Kungssalen, Hallands kulturhistoriska
museum och samlade ca 85 personer. Mötet inleddes av ordförande
med en parentation över Carl Anders Lundgren, en gång
museiföreningens ordförande, och revisorn Leif Fredriksson. De
sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls med Ture Isaksson som
mötesordförande.
Vid mötet utsågs Åke Bendix, förutom tidigare revisor även varit
föreningens ordförande, samt Bengt-Arne Person, museichef 1961 –
1992, till hedersmedlemmar.
Avgående styrelseledamoten Anna-Lena Nilsson var inte närvarande
men avtackades senare under året.
Åke Bendix högtidstalade och årsboken 2016 – en jubileumsbok som
delades ut till närvarande medlemmar – presenterades av några av
författarna, nämligen Christina Andersson-Wiking, Eva Berntsson
Melin samt Pablo Wiking-Faria. Eva Berntsson Melin och Margareta
Lorentzen har ingått i redaktionskommittén. Båda har även bidragit
med artiklar.
Tillkännagavs att kulturstipendiet detta jubileumsår tilldelades
kusinerna Magnus och Stefan Gustafsson, vilka erhöll utmärkelsen
vid mötet den 18 september, för sina unika dokumentära bilder av
rivningshotade hus och stadsmiljöer i Varberg med omnejd.
Gunnel Bengtsson, ordförande för Stiftelsen Hallands länsmuseer,
överlämnade en inramad akvarell föreställande fästningen gjord av
Anders Andersson, Kulturmiljö Halland, som gåva.



deltog, representerad av ordförande, vice ordförande, skattmästaren
och sekreteraren, i ett gemensamt möte den 25 april i Halmstad
med Hallands museiförening på inbjudan av landshövdingen.



den 28 april hölls det ”Öppet Hus” med skilda aktiviteter som ett led
i firandet. Kunnig personal presenterade museet och visade
utställningen ”Med saxen som pensel” med Karen Bit Vejle. Det var
ett synnerligen lyckat samarrangemang mellan museet,
museiföreningen och hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Sammankomsten som samlade närmare 250 personer, vilka
samtliga bjöds på cider och småkakor.



fick i början på maj inbjudan av Region Halland att lämna
synpunkter på förslaget till Hallands kulturplan 2017–2020; något
som föreningen avstod från att göra.



vid sin vårutflykten den 12 maj samlade 45 personer till borgen på
Hanhals holme med föreningen Hunehals Borg som värd. Dess
ordförande Rose-Marie Eriksson gav på denna intressanta plats en
livfull guidning och rapport om utgrävningar och deras resultat.



under sommaren hållit Bexellska ryggåsstugan öppen kl 13.00 –
15.00 den 5, 12, 19 och 27 juli. Sammanlagt besöktes stugan av 61
personer, varav 39 var betalande och resterande medlemmar eller
barn. Vid varje tillfälle serverades dryck och kaka samt fanns böcker
till försäljning. Det var ett samarrangemang med museet där
Christian Haag guidade vid alla fyra tillfällena och från styrelsen
bidrog Bert-Ove Andersson, Gunnar Carlsson, Margareta Lorentzen
och Hans-Erik Qvarnström med arbete.
Tillsammans med museet uppläts stugan till Varbergs
hembygdskrets den 7 augusti då Hembygdsrörelsens 100 år firades.
Då visades bl a den långa halländska nygjorda bonadsmålningen och
musikunderhållning förekom också. Denna regniga dag samlade
omkring 200 personer.
Även söndag den 11 december hölls stugan öppen och från museet
deltog Åsa Axberg och Amalia Friberg och från styrelsen ställde
Bert-Ove Andersson, Gunnar Carlsson, Sven-Ivar Jögård samt HansErik Qvarnström upp. Dessutom hjälpte Margareta Strömbom till.
Besökarna, som var 106 till antalet, bjöds på glögg och
pepparkakor. Bertil Bökman bidrog med en gran som
utomhussmyckning.



avslutade året med den stora jubileumsfesten den 18 september för
medlemmar i Kungssalen. Ordförande Hans-Erik Qvarnström höll ett
välkomstal och länsmuseichef Curry Heimann berättade bl a om de
framtidsvisoner som finns för museet. Landshövding Lena
Sommestad framförde ett uppskattat anförande. Hedersmedlemmar
fick intyg på sin värdighet och kulturstipendiaterna sina diplom. Alla

bjöds på mingelmat och musikensemblen Trio De Luxe spelade.
Lars Grimbeck avslutade festligheten genom att framföra en av
August Bondesons texter på dialekt – en lyckad avslutningsknorr!
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 2016 med det gemensamma 100 årsfirandet. Även riktas
ett tack till medlemmarna för värdefullt stöd och deltagande i föreningens
aktiviteter.
Varberg i mars 2017
För styrelsen

Hans-Erik Qvarnström
Ordförande

/Eva Berntsson Melin
Sekreterare

