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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 
Vid årsmötet 2015 valdes följande styrelse: 
Ordförande: Bengt Johansson 
Övriga ledamöter: Årsmötet beslutade att sex övriga ledamöter skall ingå i styrelsen. 
Ragnhild Ejdervall, Kari Lewin och Hans Johnsson valdes för en period av två år. 
Sture Andersson, Annika Streich, och Anitha Syvertsson är kvar i styrelsen ytterligare 
ett år. Henrik Torstensson som varit med i styrelsen sedan vänföreningens start 
2007 lämnade styrelsen och avtackades. 
Revisorer: Jan Larsson och Håkan Malmström 
Valberedning: Curt Engström (sammankallande), Elisabeth Skoog och Inger 
Önnerfält. Birgitta Wiss lämnade valberedningen och avtackades. 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året, och sju olika 
arbetsgrupper som förberett och handlagt ärenden inför styrelsen. 
 

MEDLEMMAR  
Antalet medlemmar var vid årets början 858 och vid dess slut 852, en minskning 
med 6 medlemmar. 81 nya medlemmar har tillkommit under året och 87 har lämnat 
vänföreningen. Vid Övre Frykens Konstrunda presenterade styrelsen vänföreningen, 
visade årsböcker och vinster i årets medlemslotteri och hälsade samtidigt många 
nya medlemmar välkomna. 
 

AKTIVITETER 
Natur- och kulturvandringsleden i Utterbyn. Vandringsleden som utgår från 
Sahlströmsgården och som byggts av Sahlströmsgårdens Vänner är uppskattad och 
frekventerad. Konferenser på Sahlströmsgården nyttjar vandringsleden som ett 
uppskattat motionsinslag och även guidade vandringar genomförs. Vi är med i 
Värmlandsleder och har arbetat med att anpassa Sahlströmsleden för detta. 
 

Sahlströmsgårdens Dag arrangerades söndagen den 30 september med 
utställningar av konst och konsthantverk. Marianne Johansson, arkitekt och 
konstnär, uppväxt i Mannheim Tyskland och nu bosatt i Nanjing Kina, var inbjuden 
utställare i Stalleriet. På Höloftet visade Elisabeth "Tutta" Hedberg från Gesunda i 
Dalarna keramik. Kaicy Larsson och Hans Olsson, båda från Torsbytrakten var 
inbjudna konstnärer i Annas ateljé, där de visade och berättade om sitt måleri. 
Smeden Mikael Eriksson från Grängesberg arbetade med att tillverka bruksföremål i 
järn och visade prov på sitt konstsmide. I vävstugan fick besökarna prova på att väva 
en bit på en trasmatta under Kari Lewins och Annette Hedströms ledning och Gunilla 
Evertsson från Karlstad visade bl.a. mönstersydda förkläden. Riad Shoki visade hur 
man renoverar gamla möbler. Ragnhild Ejdervall ledde kreativa aktiviteter för barn. 
Bengt Sahlström och Annika Streich guidade i Sahlströmsgården, och årets 
medlemsbok delades ut. Dessutom var dagen fylld med musikaliska upplevelser. 
Claus Boesser-Ferrari från Tyskland visade varför han är världsartist i att hantera en 



gitarr. Carlstad Traditional Jazz Band underhöll med ”tradjazz” i olika stilar, Torsby 
musikskola med ledare och ungdomar medverkade och på bryggan spelade Klas 
Hallgren från Sunne och hemmasonen Håkan Larsson folkmusik. Dagen avslutades 
som vanligt med dragning i medlemslotteriet. Ett varierat och trevligt program 
tyckte alla. 
 

Kulturveckan Höstglöd. Vänföreningen medverkade med en aktivitet för barn i åk 3. 
Syftet är att ge alla barn en konst- och kulturupplevelse. Under fyra dagar i slutet av 
augusti engagerades barnbildspedagogen Lena Lööf från Kristinehamn. Eleverna 
kom till Sahlströmsgården, Bengt Sahlström guidade och berättade om gården och 
Lena Lööf inspirerade med praktiskt arbete i Annas ateljé. Fortsatt arbete i skolan 
under temat ”Mångfald”, avslutades med utställning på Sahlströmsgården. Projektet 
genomfördes med ekonomiskt stöd från Torsby kommuns kulturförvaltning 
 

Hemsidan har informerat om aktiviteter under året och Bengt Johansson har svarat 
för uppdateringen. Adressen är: www.sahlstromsgardensvanner.se 
 

Samarbetspartner. Studiefrämjandet i Torsby  har varit medarrangör i de aktiviteter 
som vänföreningen ordnat under året och styrelsen tackar för ett gott samarbete. 
 

EKONOMI  
Vänföreningens ekonomi redovisas i balans- och resultatrapport som sammanställts 
av CS Företagskonsult AB i Torsby. Rapporterna skickas ut med e-post till de som så 
önskar och finns tillgängliga vid årsmötet. Det ekonomiska resultatet för 
Sahlströmsgårdens Vänner blev ett underskott på 5 184,62 kronor. Underskottet 
överförs till fritt eget kapital (balanserad vinst). 
 

TACK 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och önskar 
vänföreningens medlemmar ett gott nytt år 2016. 
 

Torsby och Utterbyn den 31 december 2015. 
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