Föreningen Varbergs Museum
Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Hans-Erik Qvarnström, ordförande
Margareta Lorentzen, vice ordförande
Sven-Ivar Jögård, skattmästare
Bert-Ove Andersson
Gunnar Carlsson
Rose-Marie Eriksson
Kerstin Paradis Gustafsson
Lars Grimbeck
Karina Larsson
Carina Tilstam
Länsmuseichef Curry Heimann, sekreterare
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Styrelsen ska enligt de nya stadgarna bestå av en ordförande, åtta
ledamöter samt länsmuseichefen. Under 2018 har styrelsen haft en extra
ledamot.
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 Per Connelid, Anna-Lena Nilsson
och Eva Hjort, med den sistnämnda som sammankallande.
Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor för enskild medlem och
250 kronor för familjekort. Antalet medlemmar har ökat under 2018 och
var vid årets slut 1310 personer och bestod av 160 ständiga medlemmar,
250 enskilda medlemmar samt 900 familjemedlemmar vilket motsvarar
450 inlösta familjekort. Föreningen hade vid årets början även två
hedersmedlemmar. En av dessa, förre länsmuseichefen Bengt-Arne
Persson, avled under hösten 2018.

Kontakten med medlemmar och den praktiska hanteringen av
medlemsregistret handhas av museiassistent Sabine Svensson vid Hallands
kulturhistoriska museum.
Ekonomi
Årets resultat blev 33.724 kronor och det egna kapitalet uppgick vid årets
slut till 382.723 kronor. Beträffande föreningens ekonomi för övrigt
hänvisas till skattmästarens ekonomiska rapport med bokslut. Den löpande
ekonomiska hanteringen har skötts av vikarierande ekonomiansvariga
Limor Zuback.
Årsbok
Historiska kartor över Halland, 1700-och 1800-talen är titeln på 2018 års
praktfulla årsbok som författats av Pablo Wiking Faria och Per Connelid.
För att undvika att belasta föreningen med höga portokostnader har
föreningens medlemmar haft möjlighet att personligen hämta boken vid ett
par tillfällen på Kulturhuset Komedianten där ledamöter i styrelsen
medverkat. Många medlemmar har även fått boken personligen levererad i
hemmet av ledamöter i styrelsen. Årsboken har också kunnat avhämtas i
museets reception.
Verksamhet
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Vid dessa
har skilda diskussioner och beslut bland annat lett till att föreningen
• hade årsmöte den 8 april 2018 i samband med Hallands
kulturhistoriska museums temadag ”Varbergs fästning 400
år”. Årsmötet ägde rum i Borgen, norra längan och leddes av
hedersmedlemmen Åke Bendix. Årets kulturstipendiat, JanOlof Nilsson, uppvaktades med blommor och en symbolisk
check på 10000 kronor. Jan-Olof Nilsson belönades för sitt
forskningsarbete om Halland och Sverige under krigsåren
under 1940-talet
• arrangerade vårutflykt till Åkraberg den 22 maj då två av
Hallands byggnadsminnen besöktes.
• hjälpte till vid Medeltidsdagarna på Hallands Kulturhistoriska
Museum som 2018 ägde rum 30 juni och 1 juli.
• tillsammans med museet anordnat Bexelldagen den 11 juli då
Bexellska Ryggåsstugan hölls öppen kl 13 – 16 med visningar
under hela eftermiddagen. Musikunderhållning med Bert-Ove
Andersson och kaffeservering i trädgården. Försäljning av
böcker och souvenirer. Museets guide Christian Haag visade
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•
•
•

stugan, Textilkonservator Lotti Benjaminsson berättade om
arbetet med textilierna från ryggåsstugan och historiker
Margareta Strömbom talade om Alfred Bexell och hans
gärning. Dessutom berättade Grimetons hembygdsförening
om Bexells talande stenar.
anordnat höstmöte i Kungens stall på fästningen med
föredrag av Pablo Wiking Faria om årsboken ”Historiska
kartor över Halland”.
inbjudit till höstutflykt till Rians designmuseum i Falkenberg
den 25 november. En aktivitet som tyvärr fick ställas in på
grund av för få anmälda.
medverkat vid museets julmarknad den 2 december.
tillsammans med museet arrangerat ett uppskattat Julfirande
i Bexellska ryggåsstugan den 16 december.

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 gångna
verksamhetsåret 2018. Även riktas ett tack till medlemmarna för värdefullt
stöd och deltagande i föreningens aktiviteter.
Varberg i mars 2019
För styrelsen

Hans-Erik Qvarnström
Ordförande

