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Verksamhetsberättelse Läckö Vänner 2014 

  
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2014 
 

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

telsen omfattar kalenderåret 2014. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande  

Östen Andersson, Skara 

Britmari Brax, Kungsbacka  

Gunnar Dahlström, Göteborg  

Inger Fahl, Lidköping 

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, vice ordförande from 6/6 

Ivar Virgin, Mariedal, vice ordförande tom 6/6 

 

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, tom 6/6 

Johan Lindén, Lidköping, from 6/6 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 812 (inkl 3 hedersmedlemmar och 8 företag), 

vilket innebär en ökning med 47  jämfört med föregående år. Årsavgiften var 200:- för en-

skilda eller 2.000:-/10 år (guldmedlem) och 2.000:- för företag. Medlemskadern förändras 

hela tiden och nu bor cirka 80% av medlemmarna i Skaraborgsområdet och 20%  är fördelade 

över Sverige i övrigt söder om Pajala. 

 

Årets medlemskort visar en bild av biskop Brynolf Algotsson, som år 1298 lade grunden till 

den befästa biskopsborg som så småningom blev det slott vi känner idag.  

 

Den 24 maj samlades 48 Läckövänner, under ledning av Ingrid Johnsson, i ostadigt väder vid 

Folke Ekesbos svinhus på Kållandsö. Gården Ekebo har mycket gamla anor. Den skänktes 
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1360 till biskopen i Skara. Flera av husen är från 1785 och uppförda av Anders Brandt som 

var slottskamrer på Läckö och hade Ekebo som löneboställe. Hela gårdsmiljön är byggnads-

minnesförklarad. Resan fortsatte till Läckö Golf för lunch. Golfbanan är belägen på Trane-

berg, en gård som varit i Magnus Gabriel De la Gardies ägo. Därefter besöktes Lusthushol-

men, den plats där De la Gardie byggde sitt jaktslott som senare flyttades till Nya stadens torg 

i Lidköping och blev stadens rådhus. Ett stort tack till Ulla och Folke Ekesbo för gästfrihet 

och guidning.  

 

Föreningen hade sitt årsmöte den 6 juni i hörsalen i Naturum-Victoriahuset med ca 70 med-

lemmar. Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för 2015. Sek-

reteraren informerade kort om föreningens kommande program. Årsmötet var även denna 

gång skilt från invigningen av slottet vilket gav möjlighet till ett eget efterföljande program.  

Efter en kort paus höll Lars-Göran Lönnermark ett mycket intressant föredrag om biskop 

Brynolf Algotsson, ca 1240-1317 som lade grunden till dagens Läckö Slott. Därefter berättade 

Magnus Lönnroth om verksamheten på slottet och i Victoriahuset. Därefter tog många vara på 

möjligheten att inta en god lunch på Hvita Hjorten till rabatterat pris. 

 

Alla medlemmar blev som vanligt inbjudna till den mycket uppskattade invigningen av årets 

sommarutställningar på slottet den 14 juni. 

 

Den 18 augusti – 1 september gjorde 47 Läckövänner och blivande vänner en enastående resa 

till Baltikum som gav belysning av den dramatiska historien i dessa länder. En historia som 

gett många avtryck i Sverige, inte minst på Läckö genom De la Gardie och Tessin. Resan star-

tade i Skaraborg och tog oss via Karlskrona till Gdynia. Vi besökte många intressanta platser i 

nordvästra Polen innan vi for vidare till Kaliningrad/Königsberg. Via Kuriska näset kom vi 

till Litauen med bla Kaunas och Vilnius innan resan fortsatte till Lettland med Riga och vi-

dare till Estland där vi bla besökte Tartu, den förbjudna staden Sillamäe, Narva och Tallinn 

innan vi for hem via Stockholm. Resan var förnämligt arrangerad av Pelle Mohlin Travel AB 

med Einar Lyth som expertguide och med många kunniga lokala guider. Ett stort och varmt 

tack till alla dessa.  

 

Den 20 september gjorde ett 40-tal medlemmar en bussresa, under ledning av Karl-Ivar 

Ekesbo och Bodil Warolin. Turen gick i Magnus Gabriel De la Gardies grevskap som omfat-

tade Kållands, Kinnefjärdings och Åse härader. Under sin storhetstid (även utanför grevskap-

et) ägde greven över 1000 gårdar. Bla besöktes Kyrkebo, Varnhems klostercafé och Ölanda, 

vidare for vi förbi Höjentorp och Kollängen till Närebo, Orrevalla och Slädene gård. Många 

kunniga lokala personer bidrog till att fördjupa Karl-Ivars berättande. Det blev en lång och 

mycket intressant dag. Ett stort tack till alla medverkande.  

 

Även 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 har varit redaktör för årets tre Nyhetsbrev och svarar också för föreningens 

hemsida. Här har föreningen bra kanaler för snabb och fyllig information till medlemmar och 

andra intresserade. Nyhetsbreven och hemsidan är egentligen en utmärkt verksamhetsberät-

telse och är styrelsens främsta informationskanal. 

 

Föreningens styrelse har hållit fyra protokollförda ordinarie sammanträden.  
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Styrelsen har främst arbetat med inriktning på och information om föreningens verksamhet, 

stöd till Naturum-Victoriahuset, medlemsrekrytering, olika former av medlemskap, företags-

medlemskap, diskuterat vägar att finna sponsorer för olika ändamål, planerat aktiviteter mm.  

 

Genom fotografen Håkan Berg har många vackra bilder i och utanför slottet tagits fram. De 

skall resultera i vykort som skall säljas i slottsbutiken och Victoriahuset. Intäkterna av försälj-

ningen skall gå till Stiftelsen Läckö Slott som ett bidrag till verksamheten. 

 

 

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, bla på icke öppettider, till specialpris och 

Särskild service vid aktivitet i anslutning till slottet 

 

Föreningen framför sitt stora tack till PwC (revision och rådgivning) och Veterinärhuset i 

Lidköping, som bekostat utskicket av var sitt nummer av vårt Nyhetsbrev. 

 

Resultat- och balansräkning för 2014 jämförd med 2013 bifogas. Av denna framgår förening-

ens tillgångar. De största utgiftsposterna är entréavgifter till slottet och en avsättning för fram-

tida inköp till slottet. Genom byte av tryckeri har kostnaderna för produktion av Nyhetsbreven 

och medlemskorten kunnat sänkas kraftigt. Kostnader som ligger i linje med föreningens 

syfte, behovet av information och intresset av att öka resurserna genom fler medlemmar. Ar-

rangemangen har gett ett litet underskott i år, beroende på en eftersläpande utgift från föregå-

ende år.  

 

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

året.  

 

Läckö Slott den 19 februari 2015 

 

 

 

Lars-Göran Lönnermark  Östen Andersson Britmari Brax   

Ordförande      

       

 

Gunnar Dahlström  Inger Fahl                     Ingrid Johnsson

      Skattmästare 
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Ann-Katrin Larsson  Magnus Lönnroth Håkan Ridal 

     Sekreterare 

 

 

Ulla-Märta Tall  Bodil Warolin Ivar Virgin 

                                                                 Vice ordförande 

 


