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Verksamhetsberättelse Läckö Vänner 2013 

  
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2013 
 

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 16/8 1998. Den femtonde verksamhetsbe-

rättelsen omfattar kalenderåret 2013. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande  

Östen Andersson, Skara, from 1/6 

Britmari Brax, Kungsbacka  

Gunnar Dahlström, Göteborg  

Inger Fahl, Lidköping 

Bengt KÅ Johansson, Stockholm, tom 1/6 

Ingrid Johnsson, Lidköping, skattmästare 

Ann-Katrin Larsson, Skövde   

Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott 

Håkan Ridal, Mariestad, sekreterare 

Ulla-Märta Tall, Hjo 

Bodil Warolin, Vara 

Ivar Virgin, Mariedal, vice ordförande  

 

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 

Kenth Lindström, Lidköping 

Bengt Rosén, Götene 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 765 (inkl 3 hedersmedlemmar och 8 företag), 

vilket innebär en ökning med 91 jämfört med föregående år. Årsavgiften var 200:- för en-

skilda 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 Pajala. 

 

Bygget och inredningen av Naturum – Victoriahuset pågick under våren och var klart för en 

mycket uppskattad invigning av kronprinsessan Victoria och prins Daniel torsdagen den 2 maj 

2013. Alla medlemmar i Läckö Vänner var inbjudna. Föreningen har medverkat i och be-

kostat inredningen i sammanträdesrummet på våning 2. Rummet kallas ”Läckö Vänners rum” 

och är bekvämt för 12 personer. Bordet är specialdesignat och liksom tak och väggar utfört i 
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ask. Insatsen har markerats genom att namnet etsats i glasdörren. Investeringen i Victoriahu-

set, huvudsakligen Läckö Vänners rum, har uppgått till 300.000 kr.    

 

20-21 april, i härligt vårväder, åkte drygt 50 Läckövänner under ledning av Bodil Warolin, 

Bengt K Johansson och Lars-Göran Lönnermark till Stockholm för besök i Tessins fotspår. Vi 

fick trevlig information om arbetet som överhovpredikant i bussen upp. Vi besökte myntkabi-

nettet med intressant guidning och gjorde ett besök i Tessinska palatset, som numera är lands-

hövdingens residens. På söndagen gick vi en guidad visning på Kungliga Slottet med rikssa-

len och silvertronen innan vi deltog i gudstjänsten i Slottskyrkan. Sedan blev det besök på 

Tyresö Slott med lunch och intressant rundtur med berättelse om Maria Sofia De la Gardie 

och hennes spännande verksamhet på 1600-talet.  

  

Föreningen hade sitt årsmöte den 1 juni i hörsalen i Naturum-Victoriahuset. Efter sedvanliga 

val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för 2014. Ett enhälligt årsmöte utsåg 

Bengt KÅ Johansson till hedersmedlem. Han har varit engagerad medlem i styrelsen sedan 

föreningen bildades. Trots de långa resorna till och från Stockholm har Bengt deltagit i de 

flesta möten och aktiviteter samt varit vice ordförande under många år. Han kunde inte del-

taga i detta årsmöte. Därför utdelades hedersmedlemskapet av ordförande och sekreterare vid 

en sammankomst den 3 augusti i samband med operafinalen. Sekreteraren informerade kort 

om föreningens kommande program. 

Efter en kort paus genomfördes ett trevligt program där Lars-Göran Lönnermark berättade om 

den nya Pilgrimsleden till Läckö och dess historiska bakgrund samt om verksamheten bakom 

kulisserna vid ett prinsessbröllop. Därefter berättade Magnus Lönnroth, med hjälp av vackra 

bilder, om verksamheten på slottet. Slutligen tog naturumspedagogen Sofia Wennberg vid och 

introducerade oss i Naturums utställningar mm.   

 

Under ledning av Bodil Warolin och i fantastiskt sensommarväder, lördagen den 21 septem-

ber, följde nästan 40 medlemmar med hjulångaren Erik Nordevall II på en intressant och läro-

rik tur från Forsvik och ut på Bottensjön. Båten är en replik av originalet som 1856 gick under 

på Vättern och ligger bevarat på 45 meters djup. Efter lunch på brukskontoret tittade vi in på 

Forsvik Bruk och fick del av dess 600-åriga historia. 

 

I år har vår medlem Uno Ericson hjälpt till som volontär på slottet med olika uppgifter. Det är 

en insats av stort värde. Vi hoppas på en fortsättning och fler medlemmar är välkomna att 

medverka. 

 

Ulla-Märta Tall svarar för föreningens hemsida. Här har föreningen en bra kanal för snabb 

och fyllig information till medlemmar och andra intresserade. 

 

Föreningens styrelse har hållit fyra protokollförda ordinarie sammanträden samt fattat två 

beslut per capsulam.  

 

Styrelsen har främst arbetat med inriktning av och information om föreningens verksamhet, 

stöd till Naturum-Victoriahuset, medlemsrekrytering, olika former av medlemskap. före-

tagsmedlemsskap, diskuterat vägar att finna sponsorer för olika ändamål, planerat aktiviteter 

mm. Under året har en sammanställning av föreningens bidrag till Stiftelsens och slottets 

verksamhet gjorts för de år vi verkat. Mellan 1999 och 2013 har föreningen bidragit med 

1.150.000 kr.  

 

Styrelsen har kontinuerligt informerat medlemmarna om föreningen och verksamheten på 

slottet genom utskick av tre välfyllda nyhetsbrev samt vid årsmötet den 1 juni. 
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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 Fyrkantens Ventilation AB, Thunbolaget - Erik Thun 

AB och Söne El – Energi & Teknik, som bekostat utskicket av var sitt nummer av vårt Ny-

hetsbrev. 

 

Resultat- och balansräkning för 2013 jämförd med 2012 bifogas. Av denna framgår förening-

ens tillgångar. En stor post är inköp till Slottet och Victoriahuset. Nyhetsbreven och med-

lemskorten är andra stora poster. Kostnader som ligger i linje med föreningens syfte, behovet 

av information och intresset av att öka resurserna genom fler medlemmar. 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 20 februari 2014 

 

 

 

Lars-Göran Lönnermark  Östen Andersson Britmari Brax   

Ordförande      

       

 

Gunnar Dahlström  Inger Fahl                     Ingrid Johnsson

      Skattmästare 

 

 

Ann-Katrin Larsson  Magnus Lönnroth Håkan Ridal 

     Sekreterare 

 

 

Ulla-Märta Tall  Bodil Warolin Ivar Virgin 

Vice ordförande 

  


