
 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

 
Föreningen bildades vid konstituerande möte den 16/8 1998. Den artonde verksamhetsberättelsen 

omfattar kalenderåret 2016. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande 

Östen Andersson, Skara 

Britmari Brax, Kungsbacka 

Gunnar Dahlström, Göteborg 

Håkan Ekesbo, Lidköping  fr.o.m. 28/5 

Inger Fahl, Lidköping, sekreterare  fr.o.m. 28/5 

Ingrid Johnsson, Lidköping, skattmästare 

Wilhelm Klingspor, Hällekis fr.o.m. 28/5 

Ann-Katrin Larsson, Skövde  t.o.m. 28/5 

Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott 

Håkan Ridal, Mariestad, sekreterare t.o.m.  28/5 

Ulla-Märta Tall, Hjo 

Bodil Warolin, Vara, 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 

Johan Lindén, Lidköping 

Kenth Lindström, Lidköping 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 878 (inkl. 5 

hedersmedlemmar och 9 företag), vilket innebär en ökning 

med 27 jämfört med föregående år. Årsavgiften var 200 kr för 

enskild medlem, 2.000 kr för guldmedlem (10 år) och 2.000 kr 

för företag. Cirka 80% av medlemmarna bor i närområdet och 

ca 20% är fördelade över Sverige från Pajala i norr och 

söderut. 

 

Årets medlemskort visade en bild av en praktfull takmålning i 

paradvåningen, Läckö Slott. Fotograf Håkan Berg.                                 Medlemskort 2016 

 

 



Andra veckan i maj lämnade 32 Läckövänner Sverige för att besöka Madrid med omnejd. 

Deltagarna fick ta del av Spaniens historia fram till nutid, dessutom insupa kunskaper i dess rika 

konsthistoria genom kunniga guider under studiebesöken. Fyra världsarv besöktes, varav det första 

var Toledo där kungamakten före 1563 var samlad. Därefter flyttades makten till Madrid och 

Toledos storhetstid var slut. Andra världsarvet som besöktes var Segovia, berömt för sin akvedukt 

från romartiden, den medeltida borgen Alcazar och Gamla staden med katedralen. Tredje 

världsarvsstaden var Ávila med sin långa ringmur med 88 torn och 9 stadsportar. Alcalá de Henares,  

blev det fjärde världsarvet att besöka. Här föddes Cervantes för 400 år sedan, vilket 

uppmärksammades med många utställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Akvedukten                              Alcazar 

 

Föreningen hade sitt årsmöte den 28 maj i hörsalen i Naturum-Viktoriahuset i närvaro av ca 50 

medlemmar. Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för år 2017. 

Ordföranden informerade om föreningens verksamhet och sekreteraren om föreningens kommande 

program. Även denna gång var årsmötet skilt från invigningen av sommarens utställningar på 

Slottet, vilket gav möjlighet till ett eget efterföljande program.  

 

Årsmötet utsåg enhälligt föreningens tidigare ordförande Ivar Virgin till hedersmedlem. Under sina 

sju år som ordförande samt fyra år som vice ordförande har han haft stor betydelse för utvecklingen 

av Föreningen Läckö Vänner och medverkat till att möjliggöra många intressanta studiebesök med 

anknytning till Magnus Gabriel de la Gardie och Läckö Slott. 

 

I samband med årsmötet överlämnades till Läcköstiftelsen ett sigill, 

som föreningen fått som gåva av bankdirektören Henning Rydberg i 

Skövde. Detta sigill är sannolikt en minnesmedalj från Magnus 

Gabriel de la Gardies och Marie Eufrosynes bröllop 1648. 

 

Efter årsmötet höll slottsträdgårdsmästare Simon Irvine ett mycket 

uppskattat föredrag med rubriken ”Människans lustgårdar” med 

början i 1600-talet och fram till dagens välsmakande samarbete med 

restaurang Hvita Hjorten. Därefter tog många medlemmar vara på 

möjligheten att inta en god lunch på nämnda restaurang till ett 

rabatterat pris.                                                                                        Sigill - minnesmedalj 

 

 
            
 

 

 

 



 

 

Alla medlemmar blev som vanligt inbjudna till den 

mycket uppskattade invigningen den 11 juni av 

årets sommarutställningar på Slottet. Dagens 

överraskning var när Sven-Bertil Taube, Göran 

Fristorp och Curt-Erik Holmqvist intog scenen och 

bjöd på en musikalisk högtidsstund med visor av 

Evert Taube. 

 
        Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp 

 

Läckö Vänners höstresa samlade 55 deltagare och gick till Göteborg för att besöka Residenset och 

Stadsmuseet. Landshövdingens maka Ann-Christin Bäckström visade kunnigt runt och berättade om 

husets 350-åriga historia och dess inredning. Efteråt bjöds sällskapet på kaffe tillsammans med 

landshövdingeparet. Vid besöket på Göteborgs Stadsmuseum hälsade Gunnar Dahlström 

välkommen och guiden Mari Wickerts visade och berättade medryckande om stadens historia och 

utveckling.  

 

Även i år har två av föreningens medlemmar, Uno Ericson och Margareta Karlqvist, hjälpt till som 

volontärer på slottet med olika uppgifter. Vi hoppas på fortsättning och välkomnar fler medlemmar 

till denna verksamhet.  

 

Ulla-Märta Tall har varit redaktör för årets tre Nyhetsbrev och svarar också för föreningens 

hemsida, som återfinns under www.lackoslott.se. Dessa är bra kanaler för snabb och fyllig 

information till medlemmar och andra intresserade. 

 

Styrelsen 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, diskuterat vägar att 

finna sponsorer för olika ändamål, planerat aktiviteter m.m. 

 

Efter överenskommelse med Stiftelsen Läckö Slott har föreningens enskilda medlemmar erbjudits: 

Obegränsad fri entré till slottet och trädgården 

Inbjudan till invigningen av sommarutställningen 

Specialpris till operan 

Specialpris på ett antal böcker 

50% rabatt på boken Greve Magnus Kök och Hushåll 

20% på hela slottsbutikens sortiment 

Medlemsaktiviteter vår och höst 

50% rabatt på entré till Gunnebo Slott 

50% rabatt på entré till Nääs Slott  

 

Företagsmedlemmar har samtidigt erbjudits:  

10 fribiljetter 

20% på slottsbutikens sortiment 

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

Särskild service vid aktivitet i anslutning till slottet 

 

Föreningen framför sitt stora tack till Pelle Mohlin Travel, Jula AB och Länsförsäkringar Skaraborg, 

som bekostat var sitt utskick av vårt Nyhetsbrev. 



 

Resultat- och balansräkning för 2016 jämförd med 2015 bifogas. Av denna framgår föreningens 

tillgångar och utgifter. En stor post är bidrag till slottet och dess verksamhet. Andra stora 

utgiftsposter är entréavgifter till slottet samt tryckkostnader. Sålunda kostnader som ligger i linje 

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

medlemmar. Arrangemangen har i år gett ett litet överskott. 

 

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

 

Läckö Slott 2 mars 2017 

 

 

 

Lars-Göran Lönnermark  Östen Andersson  Britmari Brax 

Ordförande     

 

 

 

Gunnar Dahlström   Håkan Ekesbo   Inger Fahl   

         sekreterare  

 

 

 

Ingrid Johnsson   Wilhelm Klingspor  Magnus Lönnroth 

skattmästare 

 

 

 

Håkan Ridal    Ulla-Märta Tall  Bodil Warolin 

         vice ordförande 


