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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 2018
Varmt välkomna till ordinarie årsmöte med Sahlströmsgårdens Vänner söndag den 
11 februari 2018 kl 16.00 på Sahlströmsgården. Efter årsmötet serveras soppa i 
vanlig ordning.

Med denna kallelse finner du styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 samt 
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. Resultat- och 
balansräkning kommer att finnas vid årsmötet. De finns på vår hemsida och den som 
så önskar kan få dessa handlingar utskickade per e-post.

Bifogat finns också inbetalningskort för årsavgiften 2018 som är 175 kr. Vi är 
tacksamma om du betalar in den senast sista februari.

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 2017     

Styrelsen för Sahlströmsgårdens Vänner presenterar här sin verksamhetsberättelse för år 2017.  

Styrelsen 
Vid årsmötet den 29 januari 2017 deltog 41 av föreningens medlemmar.  
Två styrelseledamöter avtackades för sitt arbete i styrelsen: Hans Johnsson och Kari Lewin. 

Vid årsmötet i januari omvaldes Curt Engström till ordförande. Styrelsen har i övrigt bestått av Anitha 
Syvertsson, Ragnhild Ejdervall, Annika Streich, Alf Brorson, Hans Olsson, Ronnie Palmquist och Ewy 
Gustafsson. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och därtill några ”arbetsmöten”. 
Dessemellan har styrelsen jobbat i olika mindre arbetsgrupper.  

Medlemmar 
Föreningens medlemsantal har under 2017 minskat något, från 832 vi årets början till 823 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.  

Oscar Stjerne 
Detta år uppmärksammade vi 100- årsminnet av poeten Oscar Stjernes död. Föreningen arrangerade två 
kvällar under våren, 12 mars och 9 april, på Sahlströmsgården. Det blev två minnesvärda arrangemang. Den 
första kvällen medverkade Torleif Styffe och Björn Sandborg. Loftet var fullsatt och vi räknade ca 90 
besökare. Den andra kvällen medverkade musikgruppen Your Absent Friend. Denna gång hade vi 
programmet i restaurangen och då kom om möjligt ännu fler.  

Kvällarna innehöll först en enkel måltid och ett litet program med bl.a. information om Oscar Stjerne samt 
några dikter. Därefter blev det program med våra gäster. Gruppen Your Absent Friend hade under en tid 
jobbat med att tonsätta några av Stjernes dikter. Detta resulterade i produktionen av en CD-skiva ”Skärvor 
av Stjerne”. Till denna produktion har vänföreningen bidragit med ett ekonomiskt stöd på 5000 kr. 

Sahlströmsgårdens Dag 
är föreningens största arrangemang under året och genomfördes söndagen den 3 september. Detta blev 
ett mycket lyckat arrangemang med vackert väder och god publiktillströmning. Lokala konstnärer och 
hantverkare medverkade genom att visa sina alster. De var i år Petter Brorson, Stina Hellqvist, Kaicy 
Larsson, Barbro Olsson, Turid Lövkvist samt Riad Shoki. Vi fick också medverkan av Inger Hallström 
Stinnerbom från Västanås Teater, som visade teaterkostymer. I Stalleriet hade vi en porträttutställning med 
anknytning till vår årsbok. Rolf Swens visade beskärning av fruktträd ute i trädgården och traditionsenligt 
hölls dragning på vårt stora medlemslotteri.  
Även i år lyckades vi hålla nere våra kostnader för Sahlströmsgårdens Dag. Dagen kostade oss endast drygt 
2000 kr. 

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 arbete pågår för att ansluta till en led ner till Torsby 
centrum (den s.k. Sirileden). 
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Årsboken 
för 2017 kom i tryck i god tid före 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 tionde i ordningen och handlar huvudsakligen om porträttmåleri. Bengt Sahlström, Alf 
Brorson, Annika Streich, Håkan Larsson och Curt Engström har utgjort arbetsgrupp för boken. Förutom 
arbetsgruppen bidrog även Bengt Berg samt Nils Ramhöj med artiklar i boken. Årsboken trycktes i en 
upplaga på 1 300 exemplar. 

Höstglöd 
är namnet på kommunens kulturvecka under hösten. Även detta år medverkade vi med aktiviteter för 
skolbarn, 4 klasser från Oleby skola och Holmesskolan. Skolbarnen jobbade under ledning av Ludmilla 
Kompnaiets och Ragnhild Ejdervall. Det blev en imponerande utställning som öppnades lördag 30 
september.  

Bokmässa 
17-18 november deltog föreningen i den stora bokmässan i Karlstad. Det blev kanske ingen succé 
försäljningsmässigt, men vi var dock med i kulturvimlet och troligen skapades en del kontakter dessa dagar. 

Studiefrämjandet 
har också detta år varit vår samarbetspartner och medarrangör vid de olika arrangemangen.  

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). All bokföring skötts av Siv Engström (Fryksdalens 
Bokföringsservice). Budgeten för år 2017 omfattade en omsättning på 165 000 kr. Vi hamnade på 168 000 
kr. Inte så dåligt prickat tycker vi i styrelsen. Resultatet för år 2017 är   + 15 157 kr.      

Tack 
Styrelsen säger nu ett stort tack för förtroendet att leda föreningens arbete under år 2017. 
Vi önskar er alla ett  
Gott Nytt År! 

 

Torsby den 31 dec 2017 

 

 

Curt Engström  Ragnhild Ejdervall Hans Olsson  Annika Streich 

 

 

Anitha Syvertsson Alf Brorson  Evy Gustafsson  Ronnie Palmquist 

 

Styrelsen för Sahlströmsgårdens Vänner

Curt Engström, Ragnhild Ejdervall, Hans Olsson, Annika Streich, Anitha Syvertsson, 
Alf Brorson, Evy Gustafsson, Ronnie Palmquist



Förslag till verksamhetsplan för 2018 

o Bibelhålla eller om möjligt öka antalet medlemmar i föreningen 
o Behålla nuvarande medlemsavgift (175 kr) 
o Arrangera Sahlströmsgårdens Dag 
o Ge ut årsbok Nr: 11 
o Arrangera medlemslotteri med konst och konsthantverk som vinster,  

främst inköpta från utställningar på Sahlströmsgården 
o Underhålla och utveckla vandringslederna 
o Arrangera kulturprogrammet ”Juniafton”  
o Arrangera aktiviteter för skolbarn i samband med kommunens kulturvecka 
o Tillsammans med kulturbolaget Sahlströmsgården dela ut ett ”stipendium” 
o Marknadsföra vänföreningens arrangemang och bistå vid marknadsföring av 

Sahlströmsgårdens egna arrangemang 

 

 

Förslag till budget för 2018 

Intäkter: 
Medlemsavgifter  (ca 830 medl  a  175 kr)  145 000 kr 
Bidrag       30 000 kr        175 000 kr 

Kostnader: 
Årsboken (tryck och distribution)  50 000 kr 
Medlemslotteri   25 000 kr 
Sahlströmgårdens Dag   15 000 kr 
Barnaktiviteter under Höstglöd  25 000 kr 
Kostnader för styrelsemöten och administration 25 000 kr 
Vandringslederna     5 000 kr 
”Juniafton”    10 000 kr 
Stipendium    10 000 kr 
Övriga kostnader   10 000 kr        175 000 kr 
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