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Styrelsen för föreningen Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner får härmed avge följande berättelse 
för verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsens sammansättning:   
Björkman Mats ledamot Malmström Nehm Ursula, ledamot 
Fredriksson Roine, sekreterare von Seth Johan, ledamot 
Grunditz Maria ledamot, vice ordförande Schaeder Ulrika, adjungerad 
Hasselberg Inger, kassör Stuart Carola, ledamot 
Lindholm Gunilla, ordförande Westerling Sarah, ledamot 

    
    
 
 
 
Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden. 
På grund av pandemin har kontakter under året skett via mejl. 
 
Revisorer: 
Föreningens revisorer har varit Marianne Preissler och Ulla Broman och suppleant Cecilia Landmark. 
 
Valberedning: 
Valberedningen har bestått av Estrid Landmark, sammankallande och Marianne Landqvist 
 
Verksamhet 
I slutet av 2020 hade föreningen 196 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 2021 
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Kära vänner, välkomna till ett nytt spännande år, skrev vi i vårt första utskick i början av 2020! 
Och spännande blev det, men inte alls på det sätt vi avsåg! Tror att absolut ingen kunde förutse att ett 
litet Virus från Kina kunde ställa till en sådan oreda och lidande. Vår förening liksom alla andra 
föreningar, klubbar och företag fick helt tänka om, och de flesta av olika planerade aktiviteter fick 
ställas in! Den ena restriktionen efter den andra gjorde att vi anpassade oss till en ny verklighet! 
 
 

Följande information har lämnats under 2020 
 

 Vårprogram med sex olika aktiviteter, som alla fick ställas in 

 Information om Porslinets helg  

 Info om namninsamling för Konsthallen  

 Annons i tidningen ”Nyinflyttad” 

 Hemsidan och Facebook har uppdaterats fortlöpande under året 

 
Porslinsmuseet 

 

 Pandemi restriktionerna medförde att museet inte kunde öppna som tänkt samt att montrar 
saknades så det blev ej helt färdigställt  

 En smygöppning genomfördes, museet stängdes helt under hösten 

 Utställning Lisa Larson var öppen under sommaren 

 Bänkinsamlingen. Vi har sponsrat tre stycken bänkar till museet. Många medlemmar har 
bidragit till insamlingen 

 Vi har numera medlemskort som ger fri entré till museet 

Årsmöte 
 Årsmötet blev inställt på grund av pandemin och istället genomfördes ett digitalt årsmöte per 

capsulam den 15 oktober, de medlemmar som inte har mejladress fick formuläret med vanlig 
post. 38 medlemmar har deltagit och godkänt alla förslag i protokollet. 

 
Porslinets helg 28-30 augusti 
 framför museet hade vi bord med information om föreningen 
 vi ordnade vandringar i porslinskvarteren, 20-25 personer i varje grupp 
  Marianne Landqvist berättade om konstnärerna som gett namn åt de nya gatorna  
 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 om tidningen Gustavsbergaren fanns utställd på gräset 

 

Gustavsbergs konsthall 
 Vi deltog i en namninsamling och undertecknade protestbrev mot stängning eller försäljning av 
Konsthallen. 

 


