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Verksamhetsberättelse för år 2011 
 

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 16/8 1998. Den trettonde verksamhetsberät-

telsen omfattar kalenderåret 2011. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande  

Britmari Brax, Kungsbacka  

Gunnar Dahlström, Göteborg  

Arne Frisinger, Lidköping, tom 25/9 2011 

Bengt KÅ Johansson, Stockholm 

Ingrid Johnsson, Lidköping  

Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott 

Håkan Ridal, Mariestad, sekreterare och skattmästare 

Ulla-Märta Tall, Göteborg 

Bodil Warolin, Vara, from 11/6 2011 

Ivar Virgin, Mariedal, vice ordförande  

Sture Öster, Lidköping, tom 11/6 2011 

 

Revisorer har varit: 

Marianne Bäckman, Lidköping, ordinarie  

Inga Friberg-Karlsson, Mariestad, ordinarie  

Jan-Erik Florberger, Lidköping, suppleant  

 

Valberedningen har bestått av: 

Chatarina Sjölin, Skara, sammankallande 

Bengt Rosén, Götene 

Kenth Lindström, Lidköping 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 665 (inkl 8 företag), vilket innebär en ökning 

med 33 jämfört med föregående år. Årsavgiften var 200:- för enskilda eller 2.000:-/10 år 

(guldmedlem) och 2.000:- för företag. Cirka 60% av medlemmarna bor i närområdet och 40%  

är fördelade över Sverige i övrigt söder om Borlänge. 

 

Bygget av Naturum – Victoriahuset pågår för fullt och beräknas vara klart hösten 2012. Sty-

relsen har diskuterat olika former av stöd till projektet, bl.a. byte av terrazogolv till trägolv 

och musikinstrument. Föreningen har beslutat att stödja Victoriahuset med sådant som ingen 

annan bekostar, dvs om någon annan betalar merkostnaden för trägolvet, skall vi satsa på an-

nat. Det föreningen slutligen satsar på skall klart framgå i byggnaden genom dokumentation. 

Vidare har beslutats att föreningen skall vara beredd att avsätta totalt 200 000 kr för ändamå-
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let under minst två år. I bokslutet för 2011 har därför 90 000 kr avsatts för Läcköstiftelsen och 

Naturum – Victoriahuset inkl odebiterade entréavgifter.   

 

Helgen 7-8 maj genomförde föreningen i bästa tänkbara vårväder en resa med 35 Läckövän-

ner till Skåne. Vi besökte Krapperups och Vrams Gunnarstorps Slott, som båda har koppling-

ar till Läckö via De la Gardie. Båttur till Helsingör och god mat ingick förstås. Ett stort tack 

till Ivar Virgin som tagit initiativ till denna resa. Besöket refererades i augustinumret av Ny-

hetsbrevet. 

 

Föreningen hade sitt årsmöte den 11 juni i Stallet vid Läckö Slott. Efter sedvanliga val m.m. 

beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för 2012. Ordförande och sekreterare informerade 

om sommarens program på slottet, föreningens verksamhet, kommande aktiviteter mm. 

Christina Franzén informerade om sitt musikprojekt. Chatarina Sjölin, Läckö Slotts mångå-

riga och uppskattade medarbetare har gått i pension. Hon avtackades med en ”vårdbuske”. 

Årsmötet beslutade enhälligt att utse Birger Bäckström och Sture Öster till hedersledamöter 

av Läckö Vänner. Birger Bäckström var ordförande i interimsstyrelsen vid föreningens 

bildande den 15 augusti 1998 och därefter ordförande 1998-2003. Sture Öster har varit enga-

gerad ledamot i interimsstyrelsen och styrelseledamot under alla 13 år som föreningen arbetat. 

Ingen av dem kunde närvara vid årsmötet men uppvaktades senare - Birger Bäckström vid 

slottsbesöket den 24 september och Sture Öster genom hembesök av ordförande och sekrete-

rare. Årsmötet var samordnat med invigningen av årets Läcköutställning där ett stort antal 

medlemmar deltog.  

 

Samarbetet under rubriken Fyra slott – Fyra sekler med Läckö, Nääs, Gunnebo och 

Tjolöholms Slott, som kärna, har utvecklats vidare. Den 14 juni ägde det årliga erfarenhetsut-

bytet rum med företrädare för respektive Vänförening på Läckö Slott. Det blev slottsbesök, 

båttur i skärgården, besök vid platsen för Victoriahuset och överläggningar på kansliet.  

 

Den 24 september gjorde 32 medlemmar ett uppskattat besök på Läckö Slott. Efter lunch be-

rättade Chatarina Sjölin om slottet och tog med deltagarna på en rundvandring i utrymmen 

som normalt inte är öppna för allmänheten.  

 

Även i år har vår medlem Margareta Karlquist kunnat hjälpa till som volontär på slottet med 

olika uppgifter. Det är en insats av stort värde. Vi hoppas på en fortsättning och fler medlem-

mar är välkomna att medverka. 

 

Britmari Brax har tagit initiativ till en studiecirkel, tillsammans med Studieförbundet Vuxens-

kolan, om Magnus Gabriel De la Gardie. 13 deltagare träffades 5 gånger under ledning av 

Fredrik Kindberg. 

 

Ulla-Märta Tall har startat, och svarar för, föreningens nya hemsida www.lackovanner.se. Här 

har föreningen fått en ny kanal för information till medlemmar och andra intresserade. 

 

Föreningens styrelse har hållit fyra protokollförda sammanträden och ett per capsulam.  

 

Den 25 september avled hastigt vår uppskattade styrelsemedlem Arne Frisinger. Arne var 

med och startade föreningen 1998 och har varit med i styrelsen sedan dess. Han har betytt 

mycket för föreningens utveckling genom sitt engagerade arbete. Läs minnesorden i Nyhets-

brevet i januari 2012. 

 

http://www.lackovanner.se/
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Styrelsen har främst arbetat med inriktning av och information om föreningens verksamhet, 

medlemsvärvning, företagsmedlemsskap, diskuterat vägar att finna sponsorer till möbleringen 

av slottet och ev inköp till slottet, planerat aktiviteter mm.  

Styrelsen har kontinuerligt informerat medlemmarna om föreningen och verksamheten på 

slottet genom utskick av tre välfyllda nyhetsbrev samt vid årsmötet i samband med invigning-

en den 11 juni. 

 

Efter överenskommelse med Stiftelsen Läckö Slott har föreningens enskilda medlemmar er-

bjudits: 

Obegränsad fri entré till slottet och trädgården 

Inbjudan till invigningen 

Specialpris till operan  

Specialpris på ett antal böcker 

50 % rabatt på boken Greve Magnus Kök och Hushåll  

20 % rabatt på hela slottsbutikens sortiment 

Medlemsaktiviteter vår och höst 

50 % rabatt på entrén till Gunnebo Slott 

50 % rabatt på entrén till Nääs Slott 

 

Företagsmedlemmarna har samtidigt erbjudits 

10 fribiljetter 

20 % på butikens sortiment 

Specialvisningar, bl. a. på icke öppettider, till specialpris och 

Särskild service vid aktivitet i anslutning till Slottet 

 

Föreningen framför sitt stora tack till Strokirk-Landströms AB, Lidköping, Dina Försäkringar 

Lidköpingsorten och ELOS AB, Lidköping, som bekostat utskicket av var sitt nummer av vårt 

Nyhetsbrev. 

 

Resultat- och balansräkning för 2011 jämförd med 2010 bifogas. Av denna framgår förening-

ens tillgångar. En stor post är avsättning av medel för kommande investeringar i Victoriahu-

set. Nyhetsbreven och medlemskorten är andra stora poster. Kostnader som ligger i linje med 

föreningens syfte, behovet av information och intresset av att öka resurserna genom fler med-

lemmar. Arrangemangen har gett ett överskott i år. Andra år blir det underskott, men på sikt 

jämnar det ut sig.  

 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt stött verksamheten under det gångna 

året.  

 

Läckö Slott den 22 februari 2012 

 

 

 

Lars-Göran Lönnermark  Britmari Brax Gunnar Dahlström  

Ordförande      

   

 

 

Bengt KÅ Johansson    Ingrid Johnsson  Magnus Lönnroth 
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Håkan Ridal   Ulla-Märta Tall Bodil Warolin 

Sekreterare     

Skatt mästare 

     

 

Ivar Virgin 

Vice ordförande 

  


