
Berättelse från en årsmötesdag 
uti Glashelgens glans

22 april 2017

Årsmötet den här gången förlades till Glass Factory i Boda och den främsta anledningen till detta var det
samarrangemang som föreningen och Glass Factory kommit överens om. Det vill säga att Björn Lundgren i

styrelsen och Maja Heuer har under 1 år förberett detta med minst sagt strålande resultat.  

   
            Glada mötesdeltagare                           Ordförande Börje Pihlquist och sekreterare

                                        Björn Lundgren
Torsdagen före lördagens årsmöte var det pressvisning i Boda. 

Dagen efter kunde man utförligt läsa om våra 5 stipendiaters verk och deras utställning 
med namnet Spot On. Vernissagen av stipendiaternas verk var programsatt 

till lördagen den 22 april klockan 13.00 dvs  efter vårt årsmöte.

Direkt efter vårt årsmöte samlades närvarande stipendiater i hyttan för en demonstration. 

Stipendiaterna Erika Kristoffersson Bredberg, Ammy Olofsson, Minna Rombo Zetterlund
och Rasmus Nossbring presenterade sig. Till höger Maja Heuer, VD The Glass Factory

Publiken var fulltalig och därför var det lämpligt att just här offentliggöra 
2016 års stipendiat Rasmus Nossbring.

           
Rasmus Nossbring skulpterar ett huvud



Sedan vidtog ett gott teamwork stipendiaterna emellan, det är alltid lika fascinerande 
att se vilket lagarbete det är att genomföra hyttarbete. 

   
   

Det slutliga resultatet från denna demo kommer först efter att kylugnen gjort sitt. 
Glädjande för oss i föreningen är att glaspjäsen, den framställda, lämnas som gåva till 

Konst och Bruksglasföreningen vilket vi är både tacksamma och stolta över.

Åter till vernissagen Spot On en enligt de närvarandes utsago mycket vacker utställning med var 
och ens representativa stil, från mycket utstickande till annorlunda materialval och miljötänk.

   

   

Som en enskild punkt under årsmötet blev det fastlagt att Stipendieringsmedel 
kommer att anslås under ytterligare en 5-årsperiod räknat från 2017. 

Det årliga beloppet, möjligt att söka skall vara 20 000/ år.
Denna höjning tack vare två sponsorer, den ena Sparbanksstiftelsen Eken 

samt Orrefors Kosta Boda AB som vardera bidrar med 5 000 per år i fem år. 
För denna finansiella förstärkning riktar vi ett stort tack till Veine Franzén som med sin långa 

erfarenhet från branschen och sin stora uthållighet slutligen kunde bärga ”segern”

Utöver vad ovan sagts så uppvisades flera högklassiga shower under eftermiddagen i Boda.
 

      

Vi som var på plats fick bl a se vårt stora namn på uppgång just nu Peter Hermansson, ett gäng med bl a
Åsa Jungnelius som lagade en variant på hyttsill i detta fall bestående av ärtsoppa, ugnsbakat bröd, en

slags pannkakor a la Pàte de vere.



Sist men inte minst Ludwig Lövgren som med ett halvt fotbollslag framställde 
en ”Fasansfull figur.” ( ingen dödskalle den här gången)

   

Årsmötet genomfördes odramatiskt och protokollet från detta möte kommer att finnas på vår hemsida,
särskild plats när det är utskrivet och justerat.

Snart vankas varmare tider - nu väntar vi bara på Veines nyslungade honung

Börje Pihlqvist
/ordförande


