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ÅRSMÖTE
Lördag den 24 mars 2012
Nättraby och Karlskrona

                                                                            Foto: Börje A Y Åkerblom
Vicke Lindstrand

Skål ”Snäcka”
1940-talet

 

10.00 Samling med morgonfika som föreningen bjuder på Glastornet Nättraby.
Malin Mena visar sitt studioglas och erbjudande för inköp av hennes glas.

Hitta dit!
Nättraby gamla vattentorn
Ekebacksvägen 10
370 24 Nättraby
Tel: 0455-47757
Mobil: 073-62 00 857
Email: malin@malinmena.se 

12.00 Buffélunch på Vattenborgen vid Stortorget i Karlskrona, 150 Kr/person. Därefter 
visning av Kulenovics Collection, världsberömd konstsamling och finns i källaren.

14.00 Årsmötesförhandlingar, Porslinsmuseets hörsal

15.00 Guidad visning av Porslinsmuseets utställning och samlingar. Karlskrona 
Porslinsfabrik grundades 1918 och var verksamt fram till 1968. Bland de 
konstnärliga medarbetarna finns ett flertal formgivare och designers som Edward 
Hald, Arthur Percy, Sven-Erik Skawonius och Vicke Lindstrand dessa har även 
formgivit glas.

16.00 Avslut 
Välkomna hälsar

Styrelsen!
                                                                                                                                                
Bindande anmälan till fikat och lunchen görs senast den 18 mars till:
Lilian Hult
Österleden 66 A
352 42 Växjö
Tel. 0470-255 84, 070-566 96 19 
E-post: lilian.hult@fagraback.net       
                                                                                                                                                

mailto:malin@malinmena.se
mailto:lilian.hult@fagraback.net


          Konst- och Bruksglas-
          Föreningen

DAGORDNING FÖR KONST- BRUKSGLASFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2012-04-24

§ 1. Årsmötets öppnande

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Årsmötets behöriga utlysande

§ 4. Fastställande av röstlängd

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, 2 justerare tillika rösträknare

§ 6. Verksamhetsberättelse

§ 7. Ekonomisk berättelse

§ 8. Revisionsberättelse

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10. Medlemsavgift för 2012

§ 11. Verksamhetsplan för 2012

§ 12. Budget för 2012

§ 13. Inkomna motioner

§ 14. Val av ordförande

§ 15. Val av styrelseledamöter

§ 16. Val av revisorer

§ 17. Val av valberedning

§ 18. Övriga frågor

§ 19. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet och sänds till Lilian Hult,  
Österleden 66 A, 352 42 Växjö.
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Verksamhetsberättelse för Konst- och Bruksglasföreningen 2011

Styrelsen under verksamhetsåret Ordförande Börje A Y Åkerblom
Sekreterare Börje Philqvist
Kassör Lilian Hult

Monica Björstrand
Dick Söderlund
Veine Franzén
Lilian Hult

Styrelsen har förutom styrelsemöten arrangerat och genomfört tre aktivitetsmöten samt 
årsmötet.

2011-03-12 Årsmötet i Orrefors och Glasrikets Skatter. Mötet var välbesökt av 35 
medlemmar. De deltagande fick en rundvandring i museet och även i Gästvillan av Pigge 
Gustavsson. En välsmakande lunch i Stenkällaren som drivs av Orrefors vandrarhem. Det 
gavs möjligheter till shopping och många passade på att handla till det rabatterade 
priserna.

2011-04-16 Glaskonst 2011. Vi var ett stort antal som samlades i Bergdala för en 
frukostfika. Därefter tittade vi på Bergdala Studioglas och deras utställning Night & Day 
innan vi förflyttade över till Kosta glasbruk för att se ”Glasets väsen” Göran Wärff, ”Gästa 
bud” Kjell Engman och ”Going through changes” av Ludvig Lövgren. En lunchbuffé intogs 
på Kosta Art Hotel. Sedan bar resan vidare till Johansfors glasbruk och till Micke 
Johanssons nystartade hytta i Örsjö.

2011-09-09 Gallerie Brozén. Det var nog den som var årets höjdpunkt att få komma till 
det nystartade galleriet. Vi serverades plockmat och vin. Glaset var spännande och 
föremålen var formgivna av Olle Brozén, Peter Hermansson och Morgan Persson. 
Fantastiska föremål i olika stilar och de flesta i graaltekniker. 
En fantastisk upplevelse var att få höra deras orkester med tillskott av PetterJonasson. Allt 
lät annorlunda och framförandet av olika kända filmers musik på bas, fiol, basfiol och 
trombon. En helt fantastisk kväll...

2011-10-08 The Glass Factory. Maja Heuer visade oss utställningen och pratade om 
deras verksamhet och framtid. Allt känns lovande att det här blir en samlingsplats för 
framtiden. Lunchen intogs på Boda Värdshus. Efter det så hade Design House en visning 
av sin verksamhet. Pratade även om hur de i framtiden skall arbeta med korta serier av 
glas som är formgivna av Erik Höglund, Signe Persson-Melin och Timo Sarpaneva som de 
har rättigheter och tillstånd att utföra på hyttan Vet Hut.
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Konst- och Bruksglasföreningen

2011-03-13

Protokoll fört vid årsmöte den 12 mars 2011 på Orrefors Glasmuseum

Årsmötet hade samlat 35 medlemmar

§1 Föreningens ordförande Börje Åkerblom hälsade välkommen och förklarade 
mötet för öppnat

§2 Dagordningen fastställdes

§3 Årsmötet ansågs som behörigen utlyst

§4 Röstlängden fastställdes enligt närvarolista som bifogas protokollet

§5 Till mötesordförande valdes Börje Åkerblom, till sekreterare Börje Pihlqvist. Till 
justerare tillika rösträknare valdes Lennart och Gunvor Rydberg

§6 Verksamhetsberättelsen, som framgår av material till årsmöteskallelsen, 
godkändes

§7 Den ekonomiska berättelsen godkändes. Den kontanta behållningen  vid årsskiftet 
var 63 948 kronor. Berättelsen bifogas protokollet

§8 Revisionsberättelsen upplästes av föreningens ena revisor Jan Åke Magnusson.
Godkändes i enlighet med förslag från revisorerna. Berättelsen bifogas proto-
kollet

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§10 Medlemsavgiften för 2011 fastställdes. Oförändrad 200 kronor per person och 250 
kronor per par. Fastställdes också likalydande avgifter för 2012.
Årsmötet biföll förslag om att i framtiden likställa verksamhetsår med kalender-
år. Således skall innevarande års avgifter vara inbetalda senast den 30 juni 2011.
Avgiften för verksamhetsåret 2012 skall vara inbetald senast den 31 december
2012.

§11 Verksamhetsplanen för 2011 föredrogs av Börje Åkerblom. 
Den 16 april anordnas Glasvernissage. Förslag är att i samlad trupp besöka 
glasbruken i ordningen Bergdala Glasbruk, Kosta, Johansfors samt Örsjö.
Särskilt program kommer.
För särskilt intresserade har Örsjö invigning av hyttan den 1 april 2011. 
Intresserade kan anmäla sig direkt till Micke Johansson på Örsjö.
Övriga aktiviteter som diskuterades:

• Södra Skogsägarnas huvudkontor i Växjö med anledning av den rikliga 
interiöra utsmyckningen.

• Vad är på gång i Boda? Preliminär augusti 2011
• Karlskrona bl a Vattentorget, Porslinsmuséet samt Glastornet.
• Ljungby Lasarett av samma skäl som Södra Skogsägarna- se ovan
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§12 Budgeten för 2011 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att upprätta budget för 2011.

§13 Inkomna motioner
Börje Åkerblom redogjorde för inkommen kallelse till årsmöte med Glasrikets
Skatter, ek. för lördagen den 26 mars. Anm. Konst och Bruksglasföreningen har 
en andel a 10 000 sek Glasrikets Skatter.

§14 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter för 2010.
Till ordförande valdes Börje Åkerblom på 2 år(Nyval)
Börje Pihlqvist och Dick Söderlund omvaldes på 1 år
Monica Björstrand valdes på 1 år (nyval)
Nyval av Lilian Hulth på 1 år
Nyval av Veine Franzén på 2 år

§15 Till revisorer nyvaldes Jan Åke Magnusson på 2 år och omvaldes Björn Fredrik 
Tollin på 1 år

§16 Till valberedning utsågs Carl Bielke, Ingrid Olsson och Jan Sebass.

§17 Övriga frågor 
Ett flertal medlemmar önskade ett enkelt medlemskort vilket årsmötet gav 
styrelsen i uppdrag att ta fram. Medlemskort kan med fördel distribueras 
tillsammans med inbetalningskort för årsavgifter.
Årsmötet välkomnar ett initiativ från Börje Åkerblom att genomföra en 
studiecirkel under 2 helgdagar med ämnet Glaskonst.
Börje Åkerblom informerade också om alternativ till genomförande av en  
framtida Glasauktion i vilken föreningen ev. med partner/s kan vara utförare.
Diskussioner har förts i styrelsen men frågan kräver mer underlag. Styrelsen 
återkommer om och när frågan aktualiseras.

§18 Börje Åkerblom tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för 
avslutat

Växjö dag som ovan

/Börje Pihlqvist// Gunvor Rydberg Lennart Rydberg
 Sekreterare  Justerare

Konst- och Bruksglasföreningen  

Ordförande: Börje A Y Åkerblom

Hemsida med olika glasbegivenheter
hem.passagen.se/rgk/kbgf.htm     

www.bayakerblom.se

http://www.bayakerblom.se/
http://www.hem.passagen.se/

