Föreningen Varbergs museum
Verksamhetsberättelse för 2019
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, sekreterare
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av en ordförande, åtta ledamöter samt
länsmuseichefen.

Verksamhet
Styrelsemöten har hållits vid fem tillfällen (2019-05-15, 2019-06-15, 2019-0625, 2019-09-17 och 2019-11-19).
Aktiviteter har genomförts i samverkan med museet vid tre tillfällen.
Medeltidsdagarna anordnades 6-7 juli med 6917 besökare på Varbergs
fästning.
2019-07-10 Bexelldagen med aktiviteter vid Bexellska ryggåsstugan
(Bålastugan) kl 13-17. Underhållning med musik av Bert-Ove Andersson,

Visning av museipedagog Amalia Friberg. Servering av föreningen med kaffe
och kakor. Fint väder och 34 besökare.
Medeltidsdagarna lockade 6917 besökare på Varbergs fästning den första
helgen i juli. Vädret var ganska dåligt på lördagen men betydligt bättre på
söndagen.
Den 24 september gjorde styrelsen en utflykt till Margareta Lorentzen, tidigare
vice ordförande i föreningen, Förläggargården Hansagården, Berghem.
Höstmötet hölls den 17 oktober 2019. Som vanligt hölls först ett medlemsmöte
kl 16.00 och därefter föredrag kl 17.00 med kaffe och kaka. Mötet som lockade
50 deltagare hölls i Rikssalen i museet. Föredrag om klosterväsendet och
särskilt Cistercienserorden samt överblick över undersökningarna vid Ås kloster
av arkeolog Lena Bjuggner.
Vid styrelsemötet den 19 november togs beslut om att bevilja 50 000 kr till
bokprojektet ”Hallands historia” som är initierat av Hallands akademi med
Pablo Wiking Faria som redaktör. Boken beräknas utkomma under 2021.
Julvisning i Bexellska ryggåsstugan söndagen den 15 december kl 12-15. Visning
av Amalia Friberg. Föreningen skötte vakthållning och informerade om
föreningen. 56 besökare.
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 samt två vakanta platser.
Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor för enskild medlem och 250
kronor för familjekort. Antalet medlemmar var 757 enskilda medlemmar och av
dessa var 160 ständiga medlemmar, samt 900 familjemedlemmar vilket
motsvarar 450 inlösta familjekort.
Kontakten med medlemmar och den praktiska hanteringen av
medlemsregistret handhas av museiassistent Sabine Svensson vid Hallands
kulturhistoriska museum.

Ekonomi
Årets resultat blev xxxx kronor och det egna kapitalet uppgick vid årets slut till
xxxx kronor. Beträffande föreningens ekonomi för övrigt hänvisas till
skattmästarens ekonomiska rapport med bokslut. Den löpande ekonomiska
hanteringen har skötts av museets ekonom Limor Zuback.

Årsbok
Ingen årsbok utgavs under 2019. Däremot gavs verksamhetsredovisningen
”Axplock” ut av museet som gratis kunde hämtas i museets reception.
Föregående års årsbok ”Historiska kartor över Halland, 1700-och 1800-talen”
av Pablo Wiking Faria och Per Connelid har föreningens medlemmar haft
möjlighet att personligen hämta i museet. Många medlemmar har dock ännu ej
hämtat sitt exemplar.

Övrigt
I styrelsen för Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg har HansErik 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 2019.
Även riktas ett tack till medlemmarna för värdefullt stöd och deltagande i
föreningens aktiviteter.

Varberg i april 2020
För styrelsen
Curry Heimann

