
Konst- och Bruksglasföreningen

Årsmöte
Lördag 29 mars 2014 i Åhus

10.00 Samling med välkomstfika i hyttan på Studio Glashyttan i Åhus.
Lennart Nissmark tar emot och beskriver företaget, dess 
produktion och visar utställningen av eget och gästande  
konstnärer.
 
Besök på atelje Lyktan, design- och belysningsbutik.
Presentation av deras senaste och traditionella kollektion.

 
12.00 Gästgivarelunch på anrika Åhus Gästgivaregård.

13.00            Årsmötesförhandlingar och presentation av årets
                                          stipendiat Erika K Bredberg.

Plats: Korsvirket, Åhus Torg

14.00             Blå station – välkänt för sin avancerade möbeldesign.
Ägarna Mimi och Johan Lindau tar emot och visar sin senaste 
kollektion..                                        

15.00 Avslutning

Avgift per deltagare 175 kr, inkl. allt hela dagen
Deltagarförteckning och vägbeskrivning sänds ut några dagar innan.

Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet och sänds till Lilian Hult

se adress nedan.

Meddela vid anmälan:
¤   om du har särskilda måltidskrav 

¤   om du kan ta passagerare eller vill åka med någon

Anmäl senast söndag 23 mars till:
Lilian Hult, Österleden 66 A, 352 42 Växjö

0470 – 255 84. 070 – 566 96 19, lilian.hult@fagraback.net

Ett tips innan hemfärden: besök gärna Kulturhuset Aoseum
och se utställningen Stin Art af Stina Brodén samt ta en fika.

Välkomna!
Konst- och Bruksglasföreningen / styrelsen

mailto:lilian.hult@fagraback.net


Konst- och Bruksglasföreningen

Dagordning för Konst- och Bruksglasföreningens
årsmöte 29 mars 2014

§ 1      Årsmötets öppnande

§  2      Fastställande av dagordning

§  3      Årsmötets behöring utlysande

§  4      Fastställande av röstlängd

§  5      Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare

§  6      Verksamhetsberättelse

§  7      Ekonomisk berättelse

§  8      Revisionsberättelse

§  9      Ansvarsfrihet för styrelsen

§  10    Medlemsavgift för 2015

§  11    Verksamhetsplan för 2014

§  12    Budget för 2014

§  13    Inkomna motioner

§  14    Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter

§  15    Val av ordförande för ett år

§  16    Val av halva antalet styrelseledamöter för två år

§  17    Val av suppleanter för ett år

§  18    Val av två revisorer och en suppleant för ett år

§  19    Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

§  20    Övriga frågor

§  21    Mötets avslutande



Konst- och Bruksglasföreningen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Styrelsen under det gångna året: Börje Pihlqvist, ordförande

Björn Lundgren, sekreterare

Lilian Hult, kassör

Monica Björstrand

Ulla Stenberg

Dick Söderlund

Veine Franzén

Börje Åkerblom, adjungerad

Styrelsen har genomfört ordinarie möten under året.

ÅRSMÖTE den 16 mars 2013 Glass Factory, Boda

I anslutning till årsmötet utdelades föreningens första stipendium till Amy Olofsson bördig från 
Stenungsund. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Amy berättade om sin pågående utbildning på Konstfack i Stockholm, vad hon avser att använda 
stipendiesumman till. Mötet emotsåg gärna att Amy helst vid nästa årsmöte 2014 återkommer och 
berättar om gjorda produktioner.

I övrigt gavs de närvarande 32 medlemmarna på sedvanlig guidning och stimulerande show, något 
som Glass Factory har gjort till sitt signum.

STUDIERESA till JÖNKÖPING och GRÄNNA 13 april 2013

En fylld minibuss begav sig tidig morgon till Jönköping för att där avnjuta guidad visning och 
avslutande förtäring i kulturhuset Spira. Verkligen värt ett besök.

Därefter besöktes Andrémuseet i Gränna vari vi fick en föreläsning  av Helena Imland Blom. Besöket 
avslutades med lunch i den charmiga lilla staden varefter vi vände hemåt.

GLASVERNISSAGE 2013

ALSTERFORS GLAS & MÅLERÅS GLASBRUK den 27 april 2013

Ett 25 tal medlemmar hade mött upp i församlingshemmet i Älghult för att via värdparet få storyn om 
Alsterfors Glasbruks uppgång, nergång och avveckling en historia som tog sin början 1886 och 
avslutades definitivt med nedläggning 1980. Däremellan fanns många namnkunniga formgivare och 
starka finansiärer och partners som Orrefors Glasbruk involverade i verksamheten.

Efter detta fick vi avnjuta värdparets privata samling av Alsterfors produkter. Därtill fanns även till 
försäljning vilket vi medlemmar inte är sena att anamma.



Färden med egna bilar gick därefter till Målerås där vi tillsammans med stort antal besökare/turister 
intog en måltid. Utöver egen tid med avnjutande av utställningar av Mats Jonasson, Morgan Persson 
och Linda Lundberg kunde de som ville få se Morgan Persson blåsa en unik graal i hyttan

RÖSÅS/LÄDJA och LAMMHULT den 9 november 2013

25 medlemmar hade mött upp för att under förmiddagen bevista systrarna Gates, Astrid och Aino, 
verkstad där produktion sker av glas och smycken.

Vi fick en ingående beskrivning av Fusiontekniken, en teknik som alltfler studioglashytter tillämpar 
numera.

Därefter bar det iväg till Lammhult för att där få uppleva vår Möbelrikesguru Johan Sjöberg.

Till en början var det utlovat lunch på Lammhults Värdshus men detta var för dagen stängt men Johan 
kunde i sedvanlig ordning ordna ett utmärkt alternativ.

Johan kunde berätta, med stöd av diverse material att produktkataloger och detaljerade sådana 
minsann inte är någon modern företeelse. Han bevisade genom alster från början av 1900-talet. I 
Designarenan visades avslutningsvis ett antal möbelklassiker, varav många fortfarande är i produktion 
och till och med säljer bra till kräsna kunder.

SÖDRA SKOGSÄGARNAS GLAS – OCH KONSTSKATTER 

den 7 december 2013.

Dagen startade med fika på Linnéuniversitetet 

Så fick vi 34 medlemmar, som tidigare under 90-talets senare hälft haft förmånen att besöka företaget, 
samma förmån. Det hela blev med ledning av Egon Burmans guidning en alldeles lysande upplevelse 
dels på grund av mångfalden konstverk men också det hängivna arbete som en gång direktör Edström 
lämnade efter sig.

Som en riklig belöning till samtliga deltagare förärades vi med boken Södras Konstskatter på drygt 230 
sidor.

Som en extra knorr på evenemanget förtärde deltagarna en utmärkt lunch på Piazza Teatro i Växjö.

Styrelsen


