Hej alla Tore Kurlbergvänner!
Nu är det 2017 och dags för Tore Kurlbergs vänners årsmöte.
Detta kommer att hållas lördagen den 25 februari klockan 15:00 i konferenslokalen på Tjörns
Sparbank, Södra Hamnen 27 i Skärhamn. OBS! ny lokal! Efter många år på Billströmska
folkhögskolan ses vi denna gång i Skärhamn.
Vi inleder med en föreläsning av Maria Carlgren ”Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor
mellan tradition och förnyelse.” Vi får ta del av modeforskning, kvinnorollens och klädernas förändring i
början av 1900-talet. Tradition och nya ideal, klädskapande konstnärer som Siri Derkert.
Maria Carlgren arbetar som konstkonsulent på Kulturiväst och om detta berättar hon också.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det utlottning av årets Tore Kurlbergstavla. Vi har också ett
närvarolotteri.
Så bjuder vi på kaffe och tårta.
Verksamhetsberättelse 2016
Under året har styrelsen bestått av
Ulrika Wallin ordförande
Margaretha Olofsson vice ordförande
Göran Stavfeldt sekreterare
Agneta Björkman kassör
Monica Pettersson
Eva Bertilsson-Styvén
Henrik Kurlberg
Styrelsen har under året haft två möten. Vid årsskiftet hade vi 106 medlemmar.
Årsmötet hölls den 27 februari 2016 med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Benita Nilsson höll ett uppskattat föredrag och filmvisning om ämnet ”Varför blev Tjörn årets
kulturkommmun 2016?” Resultatet av ett mångårigt och målmedvetet arbete för kulturen på Tjörn.
Konstskatten visade i augusti en retrospektiv utställning ”Tore Kurlberg 100år 1906-2016” i Verners
magasin, Skärhamn. Den besöktes av över 400 personer.
I samband med detta visades dokumentärfilmen ”Tore, himlen och havet” på Nordiska
Akvarellmuseet. Filmsalen var fylld till sista plats.
Medverkat vid överlämnandet av Stiftelsens konstgåva, en målning av Tore Kurlberg, till Skärhamns
församlingshem.
Planer för 2017
Vårutflykt till Bohusläns Museum i Uddevalla och utställningen ”Med kärlek till färgen - möt
Göteborgskoloristerna”
Filmvisning, dokumentärfilmen ”Tore, himlen och havet”
Årsavgiften för 2017 är 100 kronor. OBS! Vår nya bank är Tjörns Sparbank
Betalas på bankgiro 5153-3537 eller Swish-nummer 123 395 52 34
Varmt välkomna hälsar styrelsen

www.kurlbergs.se

Föredragningslista
Föreningsstämma Sällskapet Tore Kurlbergs vänner 2017-02-25
Konferenslokalen, Tjörns Sparbank, Södra Hamnen 27, Skärhamn
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Val av justerare av stämmoprotokollet.
3. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av årsredovisningen för
det gångna verksamhetsåret.
7. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
8. Val av styrelseledamöter enligt § 3
9. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 3
10. Val av valberedning enligt § 3
11. Beslut om årsavgift.
12. Beslut i eventuella andra frågor väckta av medlemmar före den ordinarie
föreningsstämman.
13. Övriga frågor.
14. Utlottning av Kurlbergtavla till någon medlem.
15. Utlottning av närvarovinst.
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