
 
  
  

Konst- och Bruksglasföreningen  
  
 

  

Protokoll fört vid årsmöte den 9 april 2016 i Skruv 

  
Årsmötet samlade 51 deltagare, nytt rekord för ett årsmöte i föreningen.  
  
Årsmötet inleddes med att årets stipendiat Karin Forslund hälsades speciellt välkommen av 
föreningens ordförande Börje Pihlqvist. Karin fick möjlighet att presentera sig själv efter 
årsmötesförhandlingarna. Berätta vad hon gjort hitintills och vad hon har tänkt använda stipendiet till. 
En kort presentation av Karin Forslund kommer också att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.   
  
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade välkommen till Skrufs Glasbruks     
      hytta och dagens värd, glasbrukets ägare Kent Elm. Mötet förklarades därefter 
      öppnat.  
  
§ 2 Dagordningen fastställdes utan kommentarer.  
  
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst  
  
§ 4 Röstlängden fastställdes enligt upprättad och undertecknad närvarolista  
  
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren  
      Till justerare, tillika rösträknare valdes Jan Seebass och Anders Gahnhed.  
  
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2015 som framgår i bilaga till årsmötes-  
      handlingarna godkändes.  
 
§7 De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes.  
     Den kontanta behållningen var vid årsskiftet 67.327. Dessutom ingår i till- 
     gångarna 1 andel i Glasrikets Skatter, nominellt 10.000 kronor. 
     Rapporterna bifogas till protokollet  
   
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens ena revisor Jan-Åke  
      Magnusson. Räkenskaperna ansågs vara i mycket god ordning. Godkändes av   
      årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Bifogas till protokollet.  
  
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året  
  
§ 10 Medlemsavgiften för 2017 lämnades oförändrad. (Den justerades uppåt 2014 
        med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2017 blir alltså 200 kronor för  
        enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar/år  
  
§ 11 Skissartad/prel. verksamhetsplan för 2016 föredrogs av Lilian Hult. Den 23 april 
        anordnas, under Glasvernissagerna, en gemensam utflykt till Micke Johansson 
        i Örsjö. Dagen inleds med en gemensam lunch på Pukebergs Glasbruk. Övriga 
        aktiviteter meddelas senare. Bl.a. ”puffade” Lilian för en tvådagarsresa till 
        Stenungssund och Kjell Engmans utställning i Vattenfalls bergrum. Den mycket 
        preliminära verksamhetsplanen godkändes. 
  
§ 12 Budget för 2016 godkändes enligt upprättat förslag.  
  
§ 13 Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit. 
  



§ 14 Val av antalet styrelsemedlemmar. Vi har tidigare beslutat att styrelsen  
        skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.  
 
§ 15 Val av ordförande för ett år. Börje Pihlqvist omvaldes till ordförande för  
        ett år. 
  
§ 16  Nyval av halva antalet styrelseledamöter för två år: Börje Åkerblom har avsagt 
         sig positionen som ständigt adjungerad ledamot av styrelsen. På två år om-valdes  
         Lilian Hult,Veine Franzén och Dick Söderlund. Ett år kvar på sin valda period har  
         Björn Lundgren, Monica Björstrand och Ulla Stenberg.  
 
 § 17 Till revisorer omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jan-Åke Magnusson  
         och Torbjörn Björstrand.  
 
§ 18 Till valberedning valdes Jan Seebass, sammankallande, samt Gun Hammarstedt 
 och Peter Norrman.  
  
§ 19  Övriga frågor. Inga övriga frågor kom upp. 
  
§ 20  Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för  
         visat intresse, och förklarade årsmötet för avslutat. Börje P. presenterade 
 årets stipendiat Karin Forslund. P.g.a. gasolugnens höga ljudnivå fick vi 

flytta ut till ”den kalla sidan” för att lyssna på Karin Forslunds ”glasliv” så här långt och hur hon 
såg på sin närmaste framtid och utveckling som experimentell formgivare/glasarbetare. Hon 
hade förberett en powerpoint-presentation, men det fanns inga möjligheter att visa den i hyttan. 
Men hon visade den gärna direkt i datorn för intresserade. Börje Johansson som berättade lite 
om brukets historia samt Kent Elm som talade om sin karriär från hyttpojke till 10 år som 
glasbruksägare. Bengt Runemo, bördig från Skruv, drog några ”eldarehistorier” från tiden då 
glasugnarna var vedeldade. Medan lunchen dukades fram i hyttan fick vi tillfälle att handla i 
glasshopen med 30% rabatt. Efter lunch fick vi möjlighet att gå över till Glasmuséet där Birger 
Johansson gärna berättade om de omfattande samlingarna.  
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