
 

Verksamhetsberättelse för år 2017 

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

omfattar kalenderåret 2017. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande 

Östen Andersson, Skara 

Britmari Brax, Kungsbacka 

Gunnar Dahlström, Göteborg 

Håkan Ekesbo, Lidköping   

Inger Fahl, Lidköping, sekreterare  

Ingrid Johnsson, Lidköping, skattmästare 

Wilhelm Klingspor, Hällekis  

Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott 

Håkan Ridal, Mariestad 

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 917 (inkl.4 

hedersmedlemmar och 7 företag), vilket innebär en ökning  

med 39 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  

norr till söder. 
          Medlemskort  2017 

Årets medlemskort visade en bild på Aposteln Andreas,  

skulptur i lindträ, i en av nischerna i Slottskyrkan, Läckö Slott.  

Fotograf Catarina Gnosspelius. 

 

 



Vårutflykten i mitten av maj samlade ett 50-tal 

medlemmar som i ett något kylslaget väder inledningsvis          

besökte Marbogården, Örslösa och guidades av Sven Erik    

Svanberg i hans samling av kuriosa och föremål från 

främst 1900-talet. Därefter samling på Källstorps gård 

med gårdskapell, där Sture Eliasson berättade om gårdens 

historia och verksamhet från 1200-talet till nutid. 

Avslutningsvis besöktes Väla kyrka, även denna med anor 

från1200-talet. Altartavlan tillskrivs George Baselaque 

som också utfört arbeten i Läckö Slottskyrka. 

     
          Källstorp 

Föreningen hade sitt årsmöte den 27 maj i hörsalen i 

Naturum-Viktoriahuset i närvaro av ca 50 medlemmar. 

Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om 

oförändrade avgifter för år 2018. Ordföranden 

informerade om föreningens verksamhet och om  

kommande program.  

 

Efter årsmötet informerade Fredrik Kindberg först om 

kommande verksamhet på Slottet och i Viktoriahuset 

under året, och fortsatte med att berätta om ”Läckö Slotts 

ägare genom tiderna”. Därefter tog många       

medlemmar vara på möjligheten att inta en god lunch  

i restaurang Hvita Hjorten till rabatterat pris. 
          Skattmästaren har ordet 

 

Alla medlemmar blev som vanligt inbjudna till den mycket 

uppskattade invigningen av årets sommarutställningar på Slottet, 

den 10 juni. Detta var första året som inbjudan, av säkerhetsskäl, 

gällde enbart medlemmar. Gästerna bjöds på ett smakprov ur 

operan ”En turk i Italien” av Rossini och körsång av Svenska 

Kammarkören. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Invigning sommarutställningar  

         

Läckö Vänners höstresa 23-24 september gick till Skåne och samlade 48 deltagare. En mycket 

uppskattad resa där första anhalten var Skarhults Slott, där vi hälsades välkomna av slottsfrun 

Alexandra von Schwerin, varefter följde historisk guidning i och omkring slottet samt visning av 

utställningen ”Den dolda kvinnomakten”, en utställning som lyfte fram de kvinnor som genom fem  

århundranden haft makt, verkat och utvecklat slottets verksamhet. Resan gick vidare till Lund med 

en visning av Domkyrkan och middag på Skissernas museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Skarhults Slott 
          Alexandra von Schwerin och   

                föreningens ordförande 

Dagen efter besöktes Trollenäs Slott med 

rundvandring och historisk guidning i det redan på 

1300-talet omnämnda slottet. Resan gick vidare till 

Jönköping för lunch följd av rundvandring på 

kulturhuset Spira. 

 

       

       

Även i år har en av föreningens medlemmar, 

Margareta Karlqvist, hjälpt till som volontär på slottet 

med olika uppgifter. Vi hoppas på en fortsättning och 

välkomnar fler medlemmar som volontärer. 
                  Trollenäs Slott  

 

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

hemsida, som återfinns under www.lackoslott.se, där utmärkt information om föreningens 

verksamhet finns.  

 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda ordinarie sammanträden. 

 

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

Slottet och dess verksamheter, 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 

http://www.lackoslott.se/


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 Sparbanken Lidköping, Dafgårds och Skara Sommarland, som 

bekostat var sitt utskick av vårt Nyhetsbrev. 

 

Resultat- och balansräkning för 2017 jämförd med 2016 bifogas. Av denna framgår föreningens 

tillgångar och utgifter. Stora utgiftsposter är avsättning för framtida bidrag till slottet och dess 

verksamhet, entreavgifter 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 givit ett överskott. 

 

 

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

 

 

 

Läckö Slott 1 mars 2018 

 

 

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 


