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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 
Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: 
Ordförande: Bengt Johansson 
Övriga ledamöter: Nya stadgarna tillämpades för första gången och årsmötet utsåg 
sex övriga ledamöter till styrelsen. Sture Andersson, Annika Streich, och Anitha 
Syvertsson (nyval) valdes för två år. Ragnhild Ejdervall, Kari Lewin och Henrik 
Torstensson valdes för ett år. Inger Önnerfält som varit med i styrelsen sedan 2008 
lämnade den. 
Revisorer: Jan Larsson och Håkan Malmström 
Valberedning: Curt Engström (sammankallande), Elisabeth Skoog och Birgitta Wiss. 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under året och sju olika 
arbetsgrupper som förberett och handlagt ärenden inför styrelsen. 

 

MEDLEMMAR  
Antalet medlemmar var vid årets början 842 och vid dess slut 858, en ökning med 16 
medlemmar. 80 nya medlemmar har tillkommit under året och 64 har lämnat 
vänföreningen. En medlem som lämnat oss under året är Björn Östlund. Han dog 
strax före midsommar efter en tids sjukdom. Björn var en välkänd konstnär i Torsby 
och i Värmland och har bl.a. gjort vår logo och bilden på omslaget. Under Övre 
Frykens Konstrunda medverkade föreningen med att ställa ut vinsterna i årets 
medlemslotteri och kunde i samband med detta hälsa många nya medlemmar 
välkomna. Styrelsen noterar med tillfredsställelse att den positiva 
medlemsutvecklingen fortsätter. 
 

AKTIVITETER 
Natur- och kulturvandringsleden i Utterbyn. Vandringsleden som utgår från 
Sahlströmsgården och som byggts av Sahlströmsgårdens Vänner är mycket 
uppskattad och frekventerad. Konferenser på Sahlströmsgården utnyttjar 
vandringsleden som ett uppskattat motionsinslag och flera guidade vandringar har 
genomförts. Vi har medlemskap i Värmlandsleder och har påbörjat arbetet mot en 
certifiering. Leden har namnändrat till Sahlströmsleden. 
 

Sahlströmsgårdens Dag arrangerades söndagen den 31 september med 
utställningar av konst och konsthantverk. Akvarellmålaren Bernt Jansson från Sunne 
var utställare i Stalleriet och på Höloftet visade Annika Eisenhart från Karlskoga och 
Kerstin Söderman från Torsby keramik. Solveig Rudström från Arvika och Mille Wulff 
från Torsby var inbjudna konstnärer i Annas ateljé och arbetade med oljemålning 
respektive textil konst. I Vävstugan visade Birgitta och Anders Wiss tovning och 
arbete med konstfulla knopar och Gunilla Evertsson från Karlstad visade vackra 
mönstrade förkläden. Från Torsby Kniv- & Hantverksförening deltog Rehad Shoki 
med vackra arbeten. Ragnhild Ejdervall ledde kreativa aktiviteter för barn. Man 
kunde delta i tipspromenad utmed vandringsleden. Bengt Sahlström och Håkan 



Larsson guidade i Sahlströmsgården. Årets medlemsbok delades ut och dagen 
avslutades som vanligt med dragning i medlemslotteriet. Mycket uppskattat var 
Carlstad Traditional Jazz Band från Karlstad som underhöll med ”tradjazz” i olika 
stilar, New Orleans, Chicagojazz, Dixieland och sakrala melodier. 

 

Kulturveckan Höstglöd. Vänföreningen deltog även i år med en uppskattad aktivitet 
för barn i åk 3. Syftet är att ge barn en konstupplevelse. 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. En månads fortsatt arbete 
i skolan under temat ”Vänskap”, resulterade i en välbesökt och uppskattad 
utställning på Sahlströmsgården. Hela projektet genomfördes med ekonomiskt stöd 
från Torsby kommuns kulturförvaltning, som i år valde att inviga kulturveckan på 
Sahlströmsgården i samband med barnens vernissage. 

 

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

Samarbetspartner. Studiefrämjandet 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 överskott på 7 699 kronor. Överskottet överförs 
till fritt eget kapital (balanserad vinst). 
 

TACK 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hälsar 
vänföreningens medlemmar välkomna till ett nytt och framgångsrikt år 2015. 
 

Torsby och Utterbyn den 31 december 2014. 
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