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GOTT NYTT ÅR 2015 
MED SAHLSTRÖMSGÅRDENS VÄNNER 

 
Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte söndagen den 1 februari 2015 kl. 16.00. 
Årsmötet hålls på Sahlströmsgården (Höloftet). Bengt Sahlström svarar för 
programmet och berättar om Torbjörn Sahlström och hans brevväxling. Efter 
årsmötet serveras soppa i restaurangen. 
 
Sidan 2-3 innehåller styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 och sidan 4 
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015. Bifogat finns 
inbetalningskort för årsavgiften 2015, som är oförändrad 150 kronor. Vi ber dig 
betala årsavgiften så snart som möjligt och före den 1 mars. 
 
 
 
 
med vänlig hälsning / Bengt Johansson, ordförande 
adress: Röbjörkeby Husåsen, 685 92 Torsby. tfn: 0560-712 83 
 e-post: husasen@telia.com 

Gott Nytt År 2017
Varmt välkomna till ordinarie årsmöte söndag den 29 januari 2017 kl 16.00 på  
Sahlströmsgården. Efter årsmötet serveras soppa i vanlig ordning.

Med denna kallelse finner du styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt 
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. Resultat- och 
balansräkning kommer att finnas vid årsmötet. Den som så önskar kan få dessa 
handlingar utskickade per e-post.

Bifogat finns också inbetalningskort för årsavgiften 2017, som är oförändrad 150 kr.  
Vi är tacksamma om du betalar in den senast 31 mars.

Varmt välkomna till ett trivsamt årsmöte
hälsar
 

Curt Engström /ordförande/
tel 0730 312277

Sahlströmsgårdens Vänner   Bankgiro:     228 - 2713
www.sahlstromsgardensvanner.se  info@sahlstromsgardensvanner.se



Verksamhetsberättelse för år 2016     

Styrelsen för Sahlströmsgårdens Vänner presenterar här sin verksamhetsberättelse för år 2016.  

Styrelsen 
Vid årsmötet den 31 januari 2016 avtackades två styrelseledamöter för sina insatser. Bengt Johansson 
avtackades efter nio år som vänförenings ordförande, en uppgift han alltså haft sedan föreningen startade 
år 2007. Bengt hade avböjt fortsatt kandidatur som styrelseledamot och föreningsordförande. Det är med 
mycket stor tacksamhet föreningen ser tillbaks på Bengts insats som initiativtagare till föreningen och som 
drivande kraft i styrelsearbetet.  
Även Sture Andersson lämnade sitt styrelseuppdrag efter 8 år. Sture har gjort ett mycket värdefullt arbete 
som sekreterare och han har haft ett speciellt ansvar för våra vandringsleder. 

Vid årsmötet i januari valdes Curt Engström till ny ordförande. Styrelsen har i övrigt bestått av Anitha 
Syvertsson, Ragnhild Ejdervall, Annika Streich, Kari Lewin, Hans Jonsson och Ewy Gustafsson. Styrelsen har 
under året haft 8 protokollförda sammanträden och därtill några ”arbetsmöten”. Dessemellan har styrelsen 
jobbat i olika mindre arbetsgrupper.  

Medlemmar 
Föreningens medlemsantal har under 2016 minskat något, från 852 vi årets början till 832 vid årets slut. 
Föreningen har en ganska stor omsättning av medlemmar, dvs vi får relativt många nya medlemmar varje 
år och det avgår också många medlemmar varje år. Vid den s.k. Påskrundan presenterade vi vänföreningen 
och vår verksamhet. Vi kunde då också hälsa flera nya medlemmar välkomna. 

Sahlströmsgårdens Dag 
är föreningens största arrangemang under året och genomfördes söndagen den 4 september. Även detta år 
blev det ett mycket lyckat arrangemang med vackert väder och god publiktillströmning. Ett 15-tal 
konstnärer och lokala hantverkare medverkade genom att visa sina alster. Vi fick medverkan av 
slöjdkonsulent Carina Olsson, spelmän från olika håll i Värmland och inte minst spontana sång- och 
musikinslag på vår öppna scen. Traditionsenligt hölls dragning på vårt stora medlemslotteri, där ett 20-tal 
vinster utlottades, med ett totalt vinstvärde av drygt 31 000 kr.  
I år lyckades vi hålla nere våra kostnader för Sahlströmsgårdens Dag. Detta tack vare att de allra flesta 
medverkande deltog helt utan kostnad. Vi fick också ett kommunalt bidrag på 5 000 kr till detta 
arrangemang. 

Vandringslederna  
som utgår från Sahlströmsgården har också detta år varit mycket uppskattade. Lederna har byggts och 
underhålls av vänföreningen. De nyttjas av gårdens gäster, men även av Utterbyborna själva. Vi är fortsatt 
medlemmar i organisationen Värmlandsleder och ett förberedande arbete pågår för att ansluta en led ner 
till Torsby centrum. 

Hemsidan 
Vänföreningen har under året fått en ny hemsida www.sahlstromsgardensvanner.se 
Hemsidan har konstruerats av RM-reklam (Peter Dahlström) och blev klar under oktober månad. 
Fortfarande kommer dock justeringar och förbättringar att göras. Vår hemsida harmonierar nu bättre med 
gårdens hemsida i upplägg och funktion. Den kommer också att vara enklare att administrera. Ansvariga för 
hemsidan är Curt Engström och Håkan Larsson. 
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Årsboken 
för 2016 kom i tryck lagom till Sahlströmsgårdens Dag. Den kunde då delas ut till medlemmar och styrelsen 
har därefter gjort ett stort arbete med distributionen. Många har hämtat sin bok själva på gården. 
Medlemmar boende utanför Torsby har fått den via post. 
Årets bok var den nionde i ordningen och handlar huvudsakligen om Bror Sahlström som möbeldesigner, 
skulptör och möbelsnickare. Bengt Sahlström, Annika Streich, Håkan Larsson och Curt Engström har utgjort 
arbetsgrupp för boken. Lena Hellström, tidigare chef för Rackstamuseet, bidrog med en längre artikel i 
boken. I övrigt har arbetsgruppens medlemmar själva skrivit materialet. Årsboken är tryckt i en upplaga på 
1 300 exemplar, vilket innebär att den kan erbjudas till försäljning i gårdens butik m.fl. ställen. 

Höstglöd 
är namnet på kommunens kulturvecka under hösten. Även detta år medverkade vi med aktiviteter för 
skolbarn från Oleby skola och Holmesskolan. Skolbarnen jobbade under ledning av barnbildspedagog Lena 
Lööfs och Ragnhild Ejdervalls ledning utifrån temat Rörelse i konsten. Det blev en imponerande utställning 
som öppnades lördag 1 oktober. Detta blev ännu en festlig dag på gården. 

Studiefrämjandet 
har också detta år varit vår samarbetspartner och medarrangör. Suzanne Palmquist från Studiefrämjandet 
har också gästat vår styrelse vid ett tillfälle och gett oss information. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningen (som finns tillgänglig vid årsmötet och kan 
skickas ut med e-post till den som så önskar). Nytt för i år är att all bokföring skötts av Siv Engström 
(Fryksdalens Bokföringsservice). Resultatet för år 2016 är  + 1 468 kr.      

Tack 
Styrelsen säger nu ett stort tack för förtroendet att leda föreningens arbete under år 2016. 
Vi önskar er alla ett  
Gott Nytt År! 

 

Torsby den 31 dec 2016 

 

 

Curt Engström  Ragnhild Ejdervall Hans Jonsson  Annika Streich 

 

 

Anitha Syvertsson Kari Lewin  Evy Gustafsson  

 

 



Förslag till verksamhetsplan för 2017 

o Bibelhålla eller om möjligt öka antalet medlemmar i föreningen 
o Behålla nuvarande medlemsavgift (150 kr) 
o Arrangera Sahlströmsgårdens Dag 
o Ge ut årsbok Nr: 10 
o Arrangera medlemslotteri med konst och konsthantverk som vinster, främst 

inköpta från utställningar på Sahlströmsgården 
o Underhålla och utveckla vandringslederna 
o Arrangera kulturprogram i samband med 100-årsminnet av Oskar Stjernes död 
o Arrangera aktiviteter för skolbarn i samband med kommunens kulturvecka 
o Marknadsföra vänföreningens arrangemang och bistå vid marknadsföring av 

Sahlströmsgårdens egna arrangemang 
o Ev. arrangera en spelmansstämma sommaren 2017 

 

 

Förslag till budget för 2017 

Intäkter: 
Medlemsavgifter  (ca 830 medl  a  150 kr)  125 000 kr 
Bidrag       40 000 kr 165 000 kr 

Kostnader: 
Årsboken (tryck och distribution)  50 000 kr 
Medlemslotteri   20 000 kr 
Sahlströmgårdens Dag   15 000 kr 
Barnaktiviteter under Höstglöd  25 000 kr 
Kostnader för styrelsemöten och administration 15 000 kr 
Vandringslederna   10 000 kr 
Stjerne-jubileet   10 000 kr 
Spelmansstämma   10 000 kr 
Övriga kostnader   10 000 kr 165 000 kr 

 

 

 


