
 
  
  

Konst- och Bruksglasföreningen  
  
2018-04-26  
  
Protokoll fört vid årsmöte den 21 april 2018 i Orrefors 
 
  
Årsmötet samlade 41 medlemmar, samma som i fjol.  
  
Föreningens ordförande Börje Pihlqvist inledde årsmötet med att välkomna Ingemar 
Andersson och Jeanette Lennartsdotter från Orrefors Park. Ingemar A. är ju idag 
ägare till Orrefors Park och Jeanette L. VD och projektledare. Vidare välkomnades 
årets stipendiat Kristin Larsson, 27, Skärholmen. Kristin är den första stipendiaten i 
den nya stipendieomgången på 5 år, där stipendiet är dubbelt så stort som tidigare. 
Idag 20.000 kronor. Detta tack vare Sparbanken Eken och Orrefors Kosta Boda AB 
som tillsammans bidrar med halva stipendiebeloppet. 
 
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade medlemmarna välkomna till  
      årsmötet på Orrefors Park. Mötet förklarades öppnat.    
  
§ 2 Dagordningen fastställdes och antogs utan kommentarer.  
  
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst. Utlyst den 26 mars i år. 
  
§ 4 Röstlängden fastställdes enligt upprättad närvarolista.  
  
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren.  
      Till justerare, tillika rösträknare valdes Calle Bjelke, Växjö och Åke Svensson 
      Emmaboda (Emmaboda Möbler).  
  
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs kortfattat. Framgår även i bilaga till  
      årsmöteshandlingarna. Godkändes utan kommentarer.  
 
§7 De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes.  
     Underskottet för årets verksamhet 2017 uppgick till – 9.923 kronor. Underskottet 
     beror på den stipendiatutställning vi genomförde tillsammans med The Glass 
     Factory i Boda. Föreningen sponsrade aktivitetens byggnation och marknads- 
     föring med kronor 10.000. Allt enligt särskilt styrelsebeslut.  
     Föreningens ekonomi är god med en behållning vid årsskiftet på 73.066 SEK.  
     I tillgångarna ingår dessutom 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 ordnig. Godkändes av   



      
 
 
      årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Bifogas till protokollet.  
  
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året  
  
§ 10 Medlemsavgiften för 2019 lämnas oförändrad. (Den justerades uppåt 2014 
        med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2019 blir alltså 200 kronor för  
        enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar. Årsavgiften skall betalas 
        senast den 31 december. 
        Ingemar Andersson och Jeanette Lennartsdotter, Orrefors Park, betalade och 
        blev nya medlemmar under sittande möte. (En livlig applåd blev välkomnandet!)  
  
§ 11 Skissartad/prel. verksamhetsplan för 2018 föredrogs av ordf. Börje Pihlqvist. 
        En medlemsaktivitet har redan genomförts i år. Välbesökt filmkväll med Kjell 
        Engman och filmaren Mats Harrysson på Åfors Folkets Hus den 9/2. Vi har 
        också bestämt en bussresa till skånska Anderslöv och godset Store Markie där 
        Astrid Gate lever med sin man Haqvin Stiernblad. Under vägs gör vi också 
        ytterligare några stopp. I höst har vi planerat att genomföra ett besök på 
        Bergdala tekniska glasmuséum plus kanske ytterligare en bussutflykt. 
        Planering av aktiviteter sker löpande i styrelsen, varför tidpunkterna kan vara 
        flytande. Den skissartade verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. 
  
§ 12 Budget för 2018 godkändes enligt upprättat förslag. Budgetens omslutning är i 
        hög grad avhängig omfattningen på de resor/aktiviteter som genomförs under 
        året. 
        Föreningen har idag 153 medlemmar. Plus ytterligare två under sittande möte. 
  
§ 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: På två år omvaldes Lilian 
        Hult, Veine Franzén och Dick Söderlund. Ett år kvar på sitt mandat har Ulla 
        Stenberg och Björn Lundgren. Fyllnadsval på 1 år för Monica Björstrand som 
        lämnar. Björn Boode valdes in efter Monica på hennes kvarvarande ett år.  
 
 § 17 Till revisorer omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jan-Åke Magnusson  
         och Torbjörn Björstrand.  
 
§ 18 Till valberedning omvaldes på 1 år Jan Sebass, sammankallande, samt nyval av  
        Monica Björstrand och Peter Sörensen, Grimslöv, också 1 år. Gun Hammarstedt  
        och Peter Norrman avtackades ur valberedningen.  



  
§ 19  Övriga frågor: Jan Sebass föreslog Mia Hagström, Åhus som en lämplig 
         kommande styrelsemedlem. Mia H. är dock ännu ej medlem i föreningen, men  
         ses som ett kvalificerat namnförslag för styrelseuppdrag i framtiden. Hon har 
         tidigare varit VD för Glasriket AB och också för AB Målerås Glasbruk. 
         Ordförande Börje Pihlqvist avtackade Monica Björstrand för hennes 26-åriga 
         styrelsearbete både som kassör/medlemshanterare i 19 år och senare som 
         ordinarie styrelseledamot. Monica tillhör också grundarna av Konst- och 
         Bruksglasföreningen. Stor blomsterbukett, boken om Ingeborg Lundin och 
         stormande applåder för sitt mångåriga engagemang. STORT TACK 
         MONICA!! Efter ”pensioneringen” från styrelsearbetet invaldes Monica i 
         valberedningen.  
         Årets stipendiat, Kristin Larsson, kallades fram för att hyllas som den första  
         stipendiaten av fem som får 20.000 kronor i stipendium. Kristin berättade 
         kortfattat om sin karriär hos Ebba von Wachenfelt, Konstfack etc. Vidare om 
         sina projekt med att kombinera glas och metaller ss. tenn och brons. Just nu är 
         det brons som gäller. Kristin Larsson hade Hanna Hansdotter, glasformgivare, 
         med sig som sällskap/stöd. Hanna Hansdotter var även med som sällskap då 
         Erika Bredberg fick stipendiet på årsmötet i Åhus. 
 
§ 20   Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för visat 
          intresse och förklarade årsmötet för avslutat. 
           
          Därefter gav Börje ordet till Jeanette Lennartsdotter och Ingemar Andersson 
          som berättade om Orrefors Parks tillblivelse och hur man tänkt sig den 
          närmaste fortsättningen på de omfattande investeringarna i Orrefors. 
          Programmet fortsatte sedan med visning av Disponentvillan och Glashyttan. 
          Den officiella delen av årsmötet avslutades med lunch i Glashyttan. 
 
          Möjlighet fanns att, på eftermiddagen, också delta i årsmötet för Glasrikets 
          Skatter samt att kunna köpa eftermiddagsfika. 
          PÅPEKADES OCKSÅ FRÅN INGEMAR ANDERSSON ATT STADGARNA 
          ÄNDRATS OCH ATT DET ÅTER FINNS MÖJLIGHET ATT KÖPA ANDELAR 
          I GLASRIKETS SKATTER 
 
           
 
   
 
 
 
 
/Björn Lundgren, sekreterare/ 
   2018 – 04 - 26 
  
 
 
 



2018 års årsmötesprotokoll justeras:  
  
 
 
/Carl Bjelke, Växjö/  
  
  
 
 
/Åke Svensson, Emmaboda Möbler, Emmaboda/ 
 
  
 
 
Bilagor: Ekonomiska rapporter för 2017  
             Verksamhetsberättelse för 2017  
             Revisionsberättelse för 2017  
             Budget för 2018  
 
  
  
  
  
  
  
 


