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Verksamhetsberättelse Läckö Vänner 2015 

  
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2015 
 

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

telsen omfattar kalenderåret 2015. 

 

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  

Ivar Virgin, Mariedal 

 

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 

Johan Lindén, Lidköping 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 851 (inkl 4 hedersmedlemmar och 9 företag), 

vilket innebär en ökning med 39 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 från Pajala till Ystad. 

 

Årets medlemskort var en bild på greveparet Magnus Gabriel De la Gardie och Maria Eufro-

syne målad i akvarell av vår medlem Ina Söderström. Ina blev, vid ett besök med Läckö Vän-

ner 2012 på Mariedals Slott, inspirerad av ett där hängande porträtt på greveparet.  
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Ett 50-tal medlemmar följde med på resan till Mälardalen den 9-10 maj. Första stoppet var 

Örebro med kafébesök och guidad visning av det ärevördiga slottet. Vid lunch anlände vi till 

Wenngarns Slott där Magnus Gabriel och Maria Eufrosyne slutade sina dagar. Det var impo-

nerande att se hur slottet, trädgården och anstalten förvandlats från förfall till välskött och  

vackert område och samhälle med bostäder. Dagen avslutades på värdshuset Ulla Winblad på 

Djurgården. På söndagen fortsatte vi till Skokloster för en guidad visning genom de impone-

rande samlingarna och gemaken. Efter lunch i Uppsala samlades vi vid domkyrkan för guidad 

visning av denna och närbelägna Museum Gustavianum. En mycket lyckad resa. Ett stort tack 

till Bodil Warolin som stått för arrangemangen och till Bengt KÅ Johansson, som möjlig-

gjorde Wenngarnbesöket. 

 

Den 21 maj stod Läckö Vänner som värd för vänföreningsmötet mellan Nääs, Gunnebo, 

Tjolöholms och Läckö Vänner. För första gången var även Torpa Stenhus med. Vi bjöd på ett 

fylligt program med bl a besök i Victoriahuset och Slottsträdgården. 

 

Föreningen hade sitt årsmöte den 30 maj i hörsalen i Naturum-Victoriahuset med ca 50 med-

lemmar. Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för 2016. Ord-

föranden informerade om föreningens verksamhet och sekreteraren om föreningens kom-

mande program. Årsmötet var även denna gång skilt från invigningen av slottet vilket gav 

möjlighet till ett eget efterföljande program.  

Årsmötet utsåg enhälligt Stiftelsens tidigare ordförande Göte Bernhardsson till hedersmed-

lem. Under sina 17 år som ordförande har han haft stor betydelse för utvecklingen och till-

komsten av tex Victoriahuset, skattkammaren mm och inte minst Föreningen Läckö Vänner. 

Efter årsmötet höll arkeologen Annelie Nitenberg ett mycket intressant föredrag med rubriken 

”Den nakne tillbedjaren” med utgångspunkt från fynd vid utgrävningar på sydöstra Kållandsö. 

Därefter berättade Magnus Lönnroth om Stiftelsens verksamhet och dess viktiga lokala, reg-

ionala och statliga förankring. Verksamheten är omfattande med, sommartid, 140 personer på 

lönelistan. 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 13 juni. 

 

Den 5 september gjorde 36 medlemmar en utflykt till Storeberg och Tådene kyrka. Familjen 

Letzén visade generöst sitt hem och sin vackra byggnad med anor från 1300-talet. Nuvarande 

byggnad är från slutet av 1800-talet och ombyggd 1938 efter äldre ritning. Tådene kyrka 

byggdes 1878-90 och bekostades av ägarna till Storeberg. Den visades av två guider och en 

organist som spelade på den ursprungliga orgeln. Ett förnämligt förarbete av Britmari Brax 

gjorde utflykten mycket uppskattad trots dåligt väder. 

 

Den 23 september gjorde ett 30-tal medlemmar ett besök i Slottskyrkan för att ta del av reno-

veringsarbetet. Tre entusiastiska målerikonservatorer berättade om hur arbetet går till och om 

tidplanen. Man samarbetar med Torsbergs på Kinnekulle och DaCapo i i Mariestad om kalk, 

kalkbränning och puts till arbetet. Fönstrens järnkarmar är sönderrostade och skall ersättas. 

 

Två medlemmar har hjälpt till som volontärer 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-
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telse och är styrelsens främsta informationskanal. E-post används till de medlemmar som an-

mält adress. 

 

Föreningens styrelse har hållit fyra protokollförda ordinarie sammanträden.  

 

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

stöd till Slottet och dess verksamhet, medlemsrekrytering, olika former av medlemskap,  dis-

kuterat vägar att finna sponsorer för olika ändamål, planerat aktiviteter mm. Styrelsen har 

beslutat anslå 100 000 kr till en säkerhetsmonter och 100 000 kr till 2016 års operaprojekt 

”Det går an”.  

 

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

har resulterat i vykort som har sålts i slottsbutiken och Victoriahuset. Föreningen har betalat 

tryckningen av dessa, ca 10 000 kr. Detta och intäkterna av försäljningen går till Stiftelsen 

Läckö Slott som ett bidrag till verksamheten. 

 

Föreningens äldre handlingar såsom protokoll, bokslut mm har arkiverats på föreningsarkivet 

på biblioteket i Lidköping. 

 

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 Dina Försäkringar Lidköpingsorten, Sparbanken Lidkö-

ping och Fyrkantens Ventilation, som bekostat utskicket av var sitt nummer av vårt Nyhets-

brev. 

 

Resultat- och balansräkning för 2015 jämförd med 2014 bifogas. Av denna framgår förening-

ens tillgångar. De största utgiftsposterna är avsättning för framtida inköp till slottet samt 

tryckkostnader. Kostnader som ligger i linje med föreningens syfte, behovet av information 

och intresset av att öka resurserna genom fler medlemmar. Arrangemangen har gett ett litet 

överskott i år. Under arrangemang finns också anmälningsavgiften till vårens Spanienresa, 

vilken också utbetalats till reseföretaget.  

 

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

året.  
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Läckö Slott den 25 februari 2016 

 

 

 

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 

 


