
 

 
ÅRSMÖTE TORSDAG 24 MARS 

18.30 PÅ GUSTAVSGÅRDEN 
 
 
Här följer handlingar till årsmötet. 
Valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, bokslut, 
verksamhetsplan, samt föreningens stadgar. 
 
 
 
Valberedningens förslag 

Ordförande för ett år: Gunilla Lindholm 

Styrelseledamöter för två år: 
 Inger Hasselberg 
 Ursula Malmström Nehm 
 Johan von Seth 
 Sarah Westling 

Kvarstår: 
 Mats Björkman 
 Carola Stuart 
 Markus Dimdal 

Revisor och revisorsuppleant för ett år: 
 Marianne Preissler 
 Ulla Broman 
 Ersättare: Cecilia Landmark. 

 
 



 

1 
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Styrelsen för föreningen Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner får härmed avge följande berättelse 
för verksamhetsåret 2021 
 
Styrelsens sammansättning:   
Björkman Mats ledamot Stuart Carola ledamot 
Dimdal Markus ledamot Westerling Sarah ledamot 
Hasselberg Inger, kassör Schaeder Ulrika, Adjungerad 
Lindholm Gunilla, ordförande Malmström Nehm Ursula Adjungerad  
von Seth Johan vice ordförande  
    
  
 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden, några har varit via Teams 
 
Revisorer: 
Föreningens revisorer har varit Marianne Preissler och Ulla Broman och suppleant Cecilia 
Landmark. 
 
Valberedning: 
Valberedningen har bestått av Roine Fredriksson sammankallande och Maria Grunditz  
 
Verksamhet 
I slutet av 2021 hade föreningen 309 medlemmar en ökning från 2020 med 85 medlemmar 
Årsavgiften har varit 125 kr för enskild medlem, 200 kr för familj, 
studerande 50 kr och företag 500 kr.  
Resultat- och balansräkning redovisas separat. 
 

Gustavsberg i mars 2022 
 
 
 

Mats Björkman 
 
 

Inger Hasselberg Gunilla Lindholm 

Carola Stuart 
 
 

Sarah Westerling Markus Dimdal 

Johan von Seth Ursula Malmström Nehm  
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Följande har hänt under 2021 

Vårt preliminära vårprogram kunde vi inte genomföra. 
En utställning med affischer från ett antal av museets utställningar under åren visades i Tornhuset 
från november 2020 till 4 maj 2021. 
Porslinsmuseet genomförde fyra digitala föreläsningar exklusivt för våra medlemmar. 
Vi deltog i namninsamling  med protester mot stängning av Konsthallen och undertecknade 
protestbrev. Tyvärr utan framgång. 
 

Porslinsmuseet 
 Ulrika Schaeder är nu verksamhetsansvarig 

intendent på museet 

 Pandemirestriktionerna medförde begränsat 
antal besökare 

 De nya montrarna kunde levereras 

 Utställning Lisa Larson var öppen under 
sommaren 

 Ny utställning Karin Björquist invigdes 
under hösten 2021 och pågår till 24 april 
2022 

 Två stycken drejskivor har vi donerat till 
museets keramikverkstad 

 Våra medlemskort säljs i museets kassa  
 

Årsmöte 

Årsmötet blev inställt på grund av pandemin och genomfördes i stället som ett digitalt årsmöte ”per 
capsulam” den 31 mars. De medlemmar som inte har mejladress fick formuläret med vanlig post. 
37 medlemmar godkände alla förslag i protokollet. 
 

Porslinets helg 28-29 augusti 
 Framför museet hade vi tält och bord 

med information om föreningen. 
 Vi ordnade vandringar i 

porslinskvarteren, några vandringar blev 
inställda. 

 Carola Stuart och Rolf Ellnebrand 
berättade om konsten i Fajansparken. 

 Gunilla Lindholm berättade om de 
gamla husen i hamnen.       

 Porslinsmuseet hade öppet för ett 
begränsat antal besökare samtidigt. 

 Utställningen, som fanns i Tornhuset 
under vintern, med ett antal affischer 
från museets utställningar under åren 
visades i tältet. 
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Höstprogrammet 

Våra planerade aktiviteter under hösten gick att genomföra och många medlemmar deltog. 

 Ulrika Schaeder hade två visningar av museets permanenta samling och en visning av Karin 
Björquist-utställningen. 

 Magnus Palm visade ett urval ur sina 
samlingar under en spännande kväll i 
Kyrkettan. 

 Lars Dueholm Lindberg visade Stig 
Lindberg-utställningen på Millesgården. 

 Två visningar av Villeroy & Boch:s stora 
monteringsfabrik gjordes på grund av många 
anmälningar. 

 Glöggmingel med lotteri hölls i Kyrkettan. 
Gösta Arvidsson och Marianne Preissler 
berättade om glada fester på 50-talet (se 
bilder på vår hemsida). Gösta Arvidsson och 
Janne Landqvist berättade om föreningens 
start 1997. Marianne Landqvist berättade om 
sina år på porslinsmuseet.  

 Invigning av drejskivorna på museets keramikverkstad är flyttad till 2022. 
 

Informationsinsatser 

Under verksamhetsåret har vi gjort åtta 
medlemsutskick. Ca 30 st har fått informationen 
med vanlig post, därav ca 10 familjemedlemskap 
Ca 180 har fått mejl, därav ca 50 
familjemedlemskap. Antal medlemmar med 
mejladresser har ökat under året. 
Vänföreningens hemsida uppdateras 
regelbundet, vi har även en Facebooksida som är 
aktiv. 
Ett informationsblad om vänföreningen trycktes 
upp igen efter revidering och finns på museet. 



Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner
Resultaträkning och balansräkning 2021

2021
Intäkter
Medlemsavgifter 30 000,00 (1
Återbetalning Postnord 1 051,88
Vandring Porslinets helg 600,00
Kulturbidrag från kommunen 10 000,00
Bänkinsamling 200,00
Summa intäkter 41 851,88

Kostnader
Plusgiro, kontorsmaterial 7 046,15
Styrelsemöten 2 780,00
Medlemsaktiviteter, utskick,  Porslinets helg 16 098,17
Resa 0,00
Bidrag till museet 20 144,75 (2
Summa kostnader 46 069,07

Årets resultat -4 217,19

Balansräkning
Tillgångar 31/12 2021
Plusgiro 6 198,57
Nordea sparkonto företag 20 787,24
Summa tillgångar 26 985,81

Skulder och avsättningar
Förutbetalda årsavgifter 2022 875,00
Museifond 20 000,00
Upplupna kostnader 850,00 (3
Summa skulder och avsättningar 21 725,00

Eget kapital 5 260,81

Summa skulder och avsättningar och eget kapital 26 985,81

Noter 2021
Intäkter
(1

Medlemsavgifter betalda under räkenskapsåret 29 125,00
Utgående förutbetalda avgifter 2022 875,00

30 000,00

Kostnader
(2

Drejskivor tll keramikverkstaden 20 144,75

Skulder
(3
Hyra lokal glöggmingel 850,00

Museifond 
Avsättning för 2022 enligt styrelsebeslut 20 000,00

2022-03-10



 
 

Verksamhetsplan och budget för 2022 
 
Årsmöte på Gustavsgården efter två år med digitala 
årsmöten. Efter förhandlingarna information om 
kulturprojektet Rörstrand och resan till Lidköping.  

Förtäring, 
blommor, 
lokalhyra m.m. 

5000 

Keramikverkstan på museet. 
Föreningen donerade 2021 två drejskivor till 
Keramikverkstaden. En invigning och möjlighet att provdreja 
skulle ha skett i februari men blev inställd. 

 - 

Karin Björquist-utställningen visas ännu en gång innan den 
slutar 24 april. 

 - 

Visning av ny utställning på museet.   

Markus Dimdal berättar om vad Rörstrand visade på 
utställningar kring sekelskiftet 1900. 

Lokalhyra 850 

Resa till Lidköping för att besöka Rörstrands nyrenoverade 
museum. Bussresa från Gustavsberg/Stockholm. 
Lunch, visning av museet, middag och övernattning i 
Lidköping. På hemvägen besök på Godegårds 
porslinsmuseum, lunch. Självkostnadspris. 

Garantisumma 1000 

Tillsammans med Gustavsbergs hamn deltar vi i "Design och 
Återbruk" 21 -22 maj i hamnen. 
Porslinsmuseets vänner kommer att finnas i ett tält utanför 
museet där olika återvinningsaktiviteter ska pågå. 

Ansökan 
arrangörsbidrag 
från kommunen 

10 000 

Resa till Vänge i Uppland, förslag samåkning med egna bilar.  - 

Porslinets helg 27 -28 augusti tillsammans med Gustavsbergs 
hamn EF. 

 10 000 

Föreningen 25 år, berättarkväll i höst. Lokalhyra 1000 

Kulturarvsprojektet.  
Marika Brogren kommer att intervjua medlemmar under 
året, bidrag sökt från RAÄ, inga kostnader för föreningen i 
år. 

 - 

Ulrika Schaeder önskar kontakt med medlemmar för 
samarbete kring museets fotodokumentation. 

 1000 

Avsättning donationsfond till museet.  20 000 

 



Stadgar beslutade på årsmöte 2018 

Mars 2018 
 

 
 

Stadgar för kulturföreningen 
 

Gustavsbergs 
Porslinsmuseums 

Vänner 
 

§1 Föreningens namn  
 Föreningens namn är Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. 

Föreningens organisationsnummer är 802439-8417. 
 

§ 2 Ändamål 
Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner har till ändamål att stödja  
Gustavsbergs Porslinsmuseum. 
Föreningen ska verka för att stimulera och fördjupa medlemmarnas och allmänhetens 
intresse för Porslinsmuseet och dess verksamhet. 
 

§ 3  
 

Medlemskap 
Varje enskild/familj med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem. 
Varje enskild medlem eller familj äger en röst. 
För medlem som under ett kalenderår, efter påminnelse, ej betalar sin medlemsavgift, 
upphör medlemskapet. 
 

§ 4  
 

Årsmöte 
Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelse. 
Årsmötet ska äga rum senast den 31 mars. Kallelse till årsmöten/föreningsmöten ska 
utfärdas, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en  
e-postadress, senast två veckor före mötet! 
 
Vid årsmötet ska bland annat förekomma: 

a) val av ordförande och sekreterare för mötet. 
b) val av två justerare som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötets 

protokoll.  
c) fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
d) fastställande av dagordning. 
e) styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport över det senaste 

året.  
f) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser.  
g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
h) verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  
i) val av ordförande för föreningen för en tid av ett år.  
j) val av övriga i styrelsen.  
k) val av en eller högst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
l) val av valberedning för ett år. 
m) fastställande av medlemsavgifter. 
n) av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 

 

  



Stadgar beslutade på årsmöte 2018 

Mars 2018 
 

 
§ 5 

 
Föreningsmöte 

Vid föreningsmöte ska följande ärenden behandlas. 
a) val av ordförande och sekreterare för mötet 
b) val av två justerare som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötets 

protokoll.  
c) fråga om mötet utlysts i rätt tid i enlighet med bestämmelserna i §4. 
d) det ärende eller ärenden som föranlett mötet. 

 
§ 6 Styrelse 

Årsmötet utser styrelse, bestående av sju till nio ordinarie ledamöter inklusive 
ordföranden. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år. 
Mandattiden är rullande. Ordförande utses av årsmötet.  
Övriga poster fördelas inom styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ledamöter, minst fyra av 
dessa är närvarande. 
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. 
Till firmatecknare ska styrelsen utse ordförande samt kassör, var för sig. 
 

§ 7 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, väljs på 
årsmötet revisorer enl. §4.l 
 

§ 8 Stadgeändringar  
Stadgeändringar beslutas av två på varandra följande årsmöten/föreningsmöten. 
 

§ 9  
 

Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 10 Föreningens upphörande 
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande 
årsmöten/föreningsmöten och kräver att minst två tredjedelar av närvarande 
röstberättigade är ense om beslutet. 
 

§ 11 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande 
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar användas för insatser till  
Gustavsbergs Porslinsmuseum eller kulturella insatser i Gustavsberg. 
Beslut om fördelningen fattas av årsmöten/föreningsmöten. 
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