Bästa Tore Kurlbergvänner!
Nu är det 2019 och dags för Sällskapet Tore Kurlbergs vänners årsmöte.
Detta kommer att hållas lördagen den 2 mars kl. 15.00 i konferenslokalen på Tjörns Sparbank, Södra
Hamnen 27 i Skärhamn.
Konstpedagog Birgitta Åhlund från Bohusläns Muséum inleder med ett föredrag och bildvisning om
Johnsonhallen, en av museets permanenta utställningar.
John Johnson, 1861-1951, var född och uppvuxen i Bohuslän och blev en förmögen affärsman.
Särskilt förtjust i holländskt 1600-talsmåleri men också i svenska konstnärer som Hill, Josephsson,
Zorn och Liljefors skapade han en av Sveriges förnämsta samlingar som testamenterades till
Uddevalla stad.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det utlottning av två Tore Kurlbergmålningar som vi
tacksamt tagit emot av Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs minnesfond.
Vi har också ett närvarolotteri.
Verksamhetsberättelse 2018
Under året har styrelsen bestått av
Ulrika Wallin ordförande
Margaretha Olofsson vice ordförande
Göran Stavfeldt sekreterare
Agneta Björkman kassör
Monica Pettersson
Henrik Kurlberg
Styrelsen har under året haft tre möten
samt två möten med Tore och Märta
Kurlbergs minnesfond.
Vid årsskiftet hade vi 192 medlemmar.
Årsmötet hölls den 24 februari 2018 med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Konstpedagog Birgitta Åhlund höll ett uppskattat föredrag med bildvisning om konstnären och
pedagogen Signe Barth med rötter i Uddevalla och Tjörn.
6/3 Göteborgskoloristerna, guidad visning på Galleri Koch.
25/5 Lena Cronqvist – i natur och helfigur, guidad visning på Bohusläns museum.
18/7 och 25/7 Tore, himlen & havet. Filmvisning, dokumentärfilm av Maria Mogren och Jens von
Larcher på Nordiska Akvarellmuseet.
17/10 Bernhardsonrummet, guidad visning på Bohusläns museum.
Sällskapet Tore Kurlbergs vänners styrelse har under året informerats om den kommande
avvecklingen av stiftelserna Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt och Tore och Märta Kurlbergs
minnesfond. Avvecklingen förväntas vara avslutad första halvåret 2021.
Vänföreningens styrelse har därför beslutat att vår avveckling skall ske parallellt med stiftelsernas.
Med anledning av detta och på grund av vår goda ekonomiska status har vi beslutat utdela ett
stipendium 2019 och 2020 á 25 000 kr till yrkesverksamma konstnärer.

www.kurlbergs.se

Till 2019 års stipendiat utsågs i november konstnär Karin Elmlund bosatt i Göteborg men uppvuxen i
Bleket på Tjörn.
Styrelsen har också beslutat att köpa in ett verk av vår stipendiat för utlottning bland vännerna.
Planer för 2019
10 maj kl. 15.00. Stipendieutdelning på Bilströmska folkhögskolan.
Under våren planerar vi en resa.
Årsavgiften för 2019 är 100 kronor. OBS! Vår bank är Tjörns Sparbank
Betalas på bankgiro 5153-3537 eller Swish-nummer 123 395 52 34

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Föredragningslista
Föreningsstämma Sällskapet Tore Kurlbergs vänner 2019-03-02
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. Pelle Stavfeldt informerar om stiftelserna.
13. Beslut i eventuella andra frågor väckta av medlemmar före den ordinarie
föreningsstämman.
14. Övriga frågor.
15. Utlottning av Kurlbergtavlor till några medlemmar.
16. Utlottning av närvarovinst.

www.kurlbergs.se

