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Glasresa
Lördagen den 28 april

10.00 Kosta Boda Art Kafé, samling och föreningen bjuder på en morgonfika. 
 
11.00 Glasshow med Kjell Engman. Kjell Engman och hans team gör en sprakade glasshow i hyttan. 

(Föreningen har förhandsbokat 30 platser av totalt antal platser 47).

13.30  Lunchbuffé Kosta Boda Art Hotel, buffén betalas av var och en, pris 245 kr/p
 
14.30 - Förslag är att man besöker Transjö hytta glaskonstnärerna finns på plats under helgen. Åfors 

glasbruk Fina Stugan: Ludvig Löfgren ”Longing for Lust”, Ulrica Hydman-Vallien och Åsa Jungnelius. 

15.30 - The Glass Factory och Vet Hut i Boda. Med utställningar ”Ur samlingarna – Hur gör djur”, 
17.00 ”The Glass Factory @ Home”, ”Ur samlingarna – Göran Wärff”, ”Hot spot: Christer Chytraeus” m.m.

Entré 50 kr.  

  

Tänk på miljön och försök samordna resorna!
Välkomna hälsar

Styrelsen!
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Anmälan till lördagens program, fika och lunchbuffén senast den 13 april till:
Lilian Hult
Österleden 66 A
352 42 Växjö
Tel: 0470-255 84
Mobil: 070-566 96 19
e-post: lilian.hult@fagraback.net
                                                                                                                                                

Årsmötet 2012 hölls den 24 mars. 
Vi var ett 30-tal personer som samlades hos Malin Mena och hennes vackert belägna 
studioglashytta i det gamla vattentorget i Nättraby. Det var en av de snyggaste hyttorna 
som jag har besökt. Själva glashyttan låg i det runda tornet och var välplanerad i sin 
funktion. Flera valde att handla lite glas som var rabatterade och vi intog en fika ute på 
altanen i vårsolen.
Resan fortsatte sen till Karlskrona och vi samlades vid Vattenborgen för en välsmakande 
lunchbuffé. I samma byggnads källare låg ett mindre museum Kulenovics Collection. En 
berömd samling med många konstverk som man kan sätta frågetecken efter som bl a 
Lionardo Da Vinci. Personligen tycker jag att det var ett intressant kuriosakabinett med 
föremål av många olika slag och ålder.
Årsmötet hade vi senare i Karlskronas Porslinsfabrik och förlaget Albinsson & Sjöbergs 
lokal. Efter årsmötet så fick vi en visning av porslinsfabrikens produktion genom tiderna. 
Utställningen är väldigt snyggt utställt och väl värt ett besök. Samlingen av porslin visar 
hela fabrikens produktion och dess formgivare och flera av dessa har även formgivit glas. 
Edward Hald var knuten dit under en period under 1920-talet. Arthur Percy formgav både 
för Gefle Porslinsfabrik och Karlskrona. Sven-Erik Skawonius som var konstnärlig ledare 
för Upsala-Ekeby gjorde en del produktions formgivning för Karlskrona. Vicke Lindstrand 
formgav ett antal föremål under 1940-talet för porslinstillverkningen.
Årsmötet avslutades och många var nöjda med dagens arrangemang.
Ordförande/Börje A Y Åkerblom
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Studioglashyttan i Nättraby

mailto:lilian.hult@fagraback.net


          Konst- och Bruksglas-
          Föreningen

Konst- och Bruksglasföreningen

Protokoll fört vid årsmöte den 24 mars 2012 på Porslinsmuseet, Karlskrona.
Årsmötet hade samlat 31 medlemmar.

§ 1        Föreningens ordförande Börje Åkerblom hälsade välkommen och förklarade mötet 
för öppnat.

§ 2 Dagordningen fastställdes.

§ 3 Årsmötet ansågs som behörigen utlyst.

§ 4 Röstlängden fastställdes.

§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Åkerblom, till sekreterare Lilian Hult.
Till justerare valdes Mia Ekman Pihlqvist och Carl Bjelke.

§ 6 Verksamhetsberättelsen, utsänd tillsammans med årsmöteskallelsen,  
 godkändes efter föredragning av ordförande. 

§ 7 Resultatrapport och Balansräkning godkändes efter föredragning av kassören.
Den kontanta behållningen var vid årsskiftet kassa 100,45, postgiro 14 905,15 
och  62 506,38 Nordea. Totalt 77 511,98.

§ 8 Revisionsberättelsen upplästes av föreningens ena revisor Jan-Åke Magnusson.
Godkändes i enlighet med förslag från revisorerna.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Medlemsavgiften för 2013 fastställdes. Oförändrad 200 kronor per person 
                        och 250 kronor per par.

§ 11 Verksamhetsplanen för 2012 föredrogs av ordförande.
• Gemensam aktivitet i samband med ”Vernissage Glaskonst 2012” den 28-29 april.
• Bussresa till Limmareds Glasbruk och dess museum.
• Studiebesök på Sven Ljunbergs museum  och Ljungby Lasaretts konstutsmyckning.
• Södra Skogsägarnas huvudkontor, Växjö.
Önskemål framfördes om resa till Öland. Styrelsen tackar för tipset och tar gärna emot
fler förslag på intressanta mötesplatser.

§ 12            Budgeten för 2012 godkändes efter föredragning av kassören .

§ 13 Börje Åkerblom redogjorde för den av honom inlämnade motionen ”Stipendium till unga 
studerande inom glas och design eller blivande glasarbetare”
Årsmötet uttryckte sitt stora gillande och motionen antogs med ändring av beloppet från 5 000 
kronor till 10 000 kronor samt att stipendiet utdelas en gång per år under en 
5-årsperiod. Därefter utvärdering för eventuell förlängning av stipendiet.

§ 14 Börje Åkerblom valdes på föregående årsmötet som ordförande för 2 år. Enligt stadgan ska 
ordförande väljas för ett år i taget. Årsmötet godkänner misstaget och ger sitt positiva gillande 
till Börje Åkerblom som ordförande för 2012.

§ 15            Omval av Börje Pihlqvist, Dick Söderlund, Monica Björstrand och Lilian Hult på två år.
           Veine Franzén har ett år kvar.

Ett påpekande framfördes om att halva styrelsen borde väljas på ett, respektive två år. 
Förslag till ändring av punkt 5 i stadgan antogs med två tredjedels majoritet.
Ny lydelse punkt 5:

          Vid årsmötet förrättas följande val
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• antal styrelseledamöter och suppleanter
• ordförande för ett år
• halva antalet styrelseledamöter för två år
• suppleanter för ett år
• två revisorer och en suppleant för ett år
• valberedning om tre personer, varav en sammankallande

§ 16 Till revisorer på ett år omvaldes Jan-Åke Magnusson och Björn Fredrik Tollin.
Inget förslag på suppleant fanns.

§ 17 Till valberedning omvaldes Carl Bjelke, Ingrid Olsson och Jan Seebass.

§ 18      Inga övriga frågor förelåg. Hälsningar framfördes från medlemmarna Jan Seebass och 
             Mailis Stensman, som  inte kunde närvara på årsmötet.

§ 19      Börje Åkerblom tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Växjö den 26 mars 2012

______________________________      _______________________________
Börje Åkerblom, ordförande                              Lilian Hult, sekreterare

_______________________________       ______________________________
Mia Ekman Pihlqvist, justerare                               Carl Bjelke, justerare 

Glasevenemang

http://www.hem.passagen.se/rgk/kbgf.htm

www.bayakerblom.se

http://www.bayakerblom.se/
http://www.hem.passagen.se/rgk/kbgf.htm

