Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen för Sahlströmsgårdens Vänner presenterar här sin verksamhetsberättelse avseende år 2018,
föreningens 11:e verksamhetsår.

Styrelsen
Föreningen höll årsmöte den 11 februari 2018, då 27 av föreningens medlemmar deltog.
Vid årsmötet omvaldes Curt Engström till ordförande. Styrelsen har i övrigt bestått av Anitha Syvertsson,
Ewy Gustafsson och Annika Streich (dessa 3 valda för tiden 2018-2019). Dessutom har Alf Brorson, Hans
Olsson, Ronnie Palmquist och Ragnhild Ejdervall (valda för tiden 2017-2018) ingått i styrelsen. Under året
har Annika Streich flyttat från Torsby och därmed inte längre kunnat delta i styrelsearbetet, vilket vi
beklagar.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden och därtill några ”arbetsmöten”. Dessemellan
har styrelsen jobbat i olika mindre arbetsgrupper.
Medlemmar
Föreningens medlemsantal har under 2018 minskat något, från 823 vid årets början till 792 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 genom utebliven betalning av medlemsavgiften eller
genom ”naturlig avgång”. En av dessa som lämnat oss under året är Henrik Torstensson, som var en av
grundarna av vår vänförening. Vi minns honom med stor tacksamhet.
Juniafton
Söndagen den 3 juni, mitt i värmeböljan, möttes vi till en härlig poesiafton i parasollernas skugga, på
samma plats som Carl Wilhelmson år 1902 målade sin kända tavla ”Juniafton”. Det blev en fin stund med
lyrik av Filip Wikström, Peer när Jong, Svarta Masken och Millmarkôrn.
Sahlströmsgårdens Dag
genomfördes söndagen den 2 september. Detta blev ett mycket lyckat arrangemang med vackert väder och
god publiktillströmning. Konstnärer och hantverkare medverkade genom att visa sina alster. De var i år Ylva
Storm, Hans Olsson, Maud Brorson, Urpo Granat, Rolf Swens, Birgitta Hedin och Ivar Myrli. Vi fick också
medverkan av trubaduren Göran Samuelsson samt poeten Bengt Berg och dragspelaren Mattias
Strandberg.
Medlemslotteriet
På Sahlströmsgårdens Dag hölls också dragning på vårt stora medlemslotteri. 13 av föreningens
medlemmar fick då dela på vinster till ett värde av totalt 27 175 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. Under året
har den s.k. Sirileden invigts, den är en led som förbinder Sahlströmsgården med Torsby centrum.
Årsboken
för 2018 kom i tryck i god tid före Sahlströmsgårdens Dag då den delas ut till medlemmar. Medlemmar som
själv inte hämtat sin bok har fått den via post.
Årets bok var den elfte i ordningen och handlar om Ida Sahlström och hennes textila hantverk. Bengt
Sahlström, Alf Brorson, Annika Streich, Håkan Larsson och Ragnhild Ejdervall har utgjort arbetsgrupp för
boken. Årsboken trycktes i en upplaga på 1 300 exemplar.

Höstglöd/Skolprojektet
Även detta år medverkade vi med aktiviteter för skolbarn från Oleby skola och Holmesskolan. Skolbarnen
jobbade på Sahlströmsgården en vecka i augusti under ledning av Ludmilla Kompaniets och Ragnhild
Ejdervall och sedan en tid i sina klassrum. Det blev en imponerande utställning som öppnades lördag 29
september.
Bengt Berg’s poetry in Architecture
var ett spännande arrangemang under hösten där vår vänförening fick vara med som medarrangör.
Stipendium
Det vistelsestipendium (Artist in Residence) som beslutats av vänföreningen tillsammans med Sahlströms
Kultur AB och Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond är nu utlyst och kommer förhoppningsvis
att kunna delas ut för första gången under år 2019.
Bokmässa
Vår vänförening deltog den 16-17 november i den stora bokmässan i Karlstad. Det känns fint att vi är med i
”kulturvimlet” och troligen skapas 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 sköts av Siv Engström (Fryksdalens
Bokföringsservice). Budgeten för år 2018 omfattade en omsättning på 175 000 kr. Vi hamnade på 150 000
kr. År 2018 uppvisar ett resultat på + 41 359 kr.
Heidruns Vänner, som nyligen avvecklat sin verksamhet, överlät under året sina kassatillgångar (2 733 kr)
till vår vänförening, vilket vi tacksamt tog emot. Vi har också fått överta några s.k. partytält av Heidruns
Vänner.
Tack
Styrelsen säger nu ett stort tack för förtroendet att leda föreningens arbete under år 2018.
Vi önskar er alla ett
Gott Nytt År!
Torsby den 31 dec 2018
Curt Engström , Ragnhild Ejdervall, Hans Olsson, Annika Streich, Anitha Syvertsson, Alf Brorson,
Evy Gustafsson, Ronnie Palmquist

