Konst- och Bruksglasföreningen
2022-04-09

Protokoll fört vid årsmöte den 9 april 2022 i Orrefors
Årsmötet samlade 46 medlemmar som skulle redovisa det gångna verksamhetsåret
2021.
Innan förhandlingarna startade inbjöd föreningen till kaffe, smörgås och kaka i
Orranäs Expohalls konferensavdelning.
Föreningens ordförande Börje Pihlqvist inledde med att välkomna alla till årsmötet för
året 2021 i Orrefors.
Vad gäller stipendiaten, 2019, Frida Lundén-Mörck fick hon efter
årsmötesförhandlingarna tillfälle att presentera sig själv och sin utveckling fram till nu.
Frida är den tredje stipendiaten i den nya stipendieomgången på 5 år, där stipendiet
är dubbelt så stort som tidigare. Idag 20.000 kronor. Detta tack vare Sparbanken
Eken och Orrefors Kosta Boda AB som tillsammans bidrar med halva stipendiebeloppet. 2020 delade vi inte ut något Stipendium p.g.a. Pandemins härjningar. 2021
års stipendiat, Evelina Dovsten, kunde tyvärr inte närvara vid årsmötet och
efterföljande 30-årsfirande. Hon har dock redan mottagit stipendiet. Kanske blir det
senare tillfälle för henne att få presentera sin utveckling för oss i föreningen.
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade åter medlemmarna välkomna
och förklarade årsmötet öppnat. Mötet hölls i Expohallens konferensdel.
§ 2 Dagordningen fastställdes utan kommentarer.
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst genom medlemsutskick den 3/3 2022.
§ 4 Röstlängden fastställdes genom upprättad deltagarlista. Ordföranden läste upp
och bockade av namnen på de 46 anmälda deltagarna.
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren.
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Monica och Torbjörn Björstrand
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2021 godkändes utan kommentarer.
kommentarer.
§ 7 Den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet. Likvida medel per 31/12
79.955 kronor.
Utöver ovanstående äger föreningen dessutom 1 andel i Glasrikets Skatter
på nominellt 10.000 kronor.
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens ena revisor Torbjörn Björstrand.

Räkenskaperna för 2021 ansågs vara i mycket god ordning och godkändes av
årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Inga frågor/kommentarer.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Medlemsavgiften för 2023 lämnas oförändrad. (Den justerades uppåt 2014
med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2023 blir alltså 200 kronor för
enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar. Årsavgiften skall betalas
senast den 31 december. Har ej medlemsavgiften betalts 31/3 stryks man ur
registret.
§ 11 Föreningen redovisar ingen särskild verksamhetsplan får 2022 då planering av
nya aktiviteter normalt sker löpande i styrelsen varför tidpunkterna
är ”flytande”. Nya medlemsaktiviteter presenteras i medlemsutskick. Denna typ
av verksamhetsplanering godkändes av årsmötet även detta år.
§ 12 Inte heller presenterar styrelsen någon Budget för året då vi som ovan
nämnts arbetar löpande. Detta arbetssätt har godkänts också av tidigare
årsmöten utan kommentarer.
Föreningens kostnader och intäkter är följaktligen direkt avhängiga omfattningen
på de resor/aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret.
§ 13 Inkomna motioner: Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Val av antalet styrelsemedlemmar. Vi har tidigare beslutat att styrelsen
skall bestå av 7 ledamöter inkl. ordförande. Normalt har styrelsen inga
suppleanter, men då styrelsen nu står under viss omdaning/uppbyggnad
beslutade årsmötet om en suppleant under verksamhetsåret 2022.
§ 15 Val av ordförande för ett år. Björn Lundgren valdes till ordförande på ett år.
§ 16 Veine Franzèn och Dick Söderlund omvaldes på ett år. Lilian Hult och Gunnel
Holmér har ett år kvar på sin mandatperiod. Nyval av Torbjörn Björstrand som
kassör på ett år. Nyval av Jan Karlsson och Peter Sörensen på två år. Eva
Kraemer Karlsson nyvaldes som suppleant i styrelsen på ett år.
Börje Pihlqvist, Ulla Stenberg och Ingegärd Hillman avtackades för sitt
utomordentliga och engagerade arbete i Styrelsen. Som tack- och avskedsgåva kommer de tre att under hösten få Björn Boodes omfattande bok om
Bertil Valliens produktion. Den beräknas komma ut i oktober i år, 2022.
§ 17 Till revisor omvaldes, enligt valberedningens förslag Jan-Åke Magnusson.
Till ny revisor valdes Karl-Erik Stenberg. Båda valdes på ett år
§ 18 Till valberedningen omvaldes på ett år Jan Seebass, sammankallande, samt
Monica Björstrand. Börje Pihlqvist nyvaldes på ett år
§ 19 Frida Lundén Mörck fick tillfälle att presentera sig med ett intressant bildspel.
Frida blev klar med sin grundutbildning 2015. Senare har hon utbildat sig ett år i
Danmark plus genomgått Masterutbildningen på Konstfack. Hon visa
gediget konstnärskap med mycket intressanta former i glaset, Aktuell nu i vår

med en utställning på Italienska Palatset i Växjö. Tidpunkt 28/4 – 15/5. Frida
har också en ateljé på Gamla Kontoret i Boda Glasbruk.
Årsmötet avslutades med en 50 minuters film initierad av Direktör Ingemar
Andersson, ägare av bl.a Utställningshallen med tillhörande butiks- och
konferensdel, Orranäs Glasbruk och gamla Chefsbostaden i Orrefors - det
stora vita huset kallas ”Gästvillan” och är fyllt av designmöbler, mattor och glas
etc. från ungefär 1920-talet och framåt.
§20 Föreningen tackade speciellt de avgående styrelseledamöterna Ulla Stenberg
och Ingegärd Hillman som avslutade sin tid i styrelsen med att donera en
ordförandeklubba i kristall.
Tillverkad på Kosta Glasbruk, förmodligen på 1960-talet. En tung och stilfull
klubba.
§ 21 Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för visat
intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Dagen fortsatte klockan 18 med jubileumsfirande –trettioårsjubileum - i Orranäs
hytta. Kvällens måltid tillagades på glödande glas. Ett skådespel i sig. Som
underhållning fick vi bl.a höra ”Pigge” Gustavsson berätta llte ur sitt omfattande
Glasrikeskunnande. Nils-Åke Thulin, en av föreningens grundare, berättade om
föreningens 30-åriga historia med utgångspunkt från gamla protokoll och
bilder/anteckningar. Mästaren Johan Nilsson och hans assistenter blåste två graaler.
Festen avslutades klockan 22.
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