
Verksamhetsberättelse för år 2019

Föreningen bildades den 16/8 1998. 
Den tjugoförsta verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2019.

Styrelsen har bestått av:
Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande
Eva Björkman, Skövde  fr.o.m. 25/5
Britmari Brax, Göteborg
Gunnar Dahlström, Göteborg
Håkan Ekesbo, Lidköping  
Inger Fahl, Lidköping, sekreterare 
Ingrid Johnsson, Lidköping, skattmästare
Wilhelm Klingspor, Hällekis 
Carl Henrik Ohlsson, Lidköping 
Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott
Håkan Ridal, Mariestad t.o.m. 25/5
Ulla-Märta Tall, Hjo
Bodil Warolin, Vara, vice ordförande

Revisorer har varit:
Stig Dahllöf, Lidköping, ordinarie
Eva Andersson, Lidköping, ordinarie
Jan-Erik Florberger, Lidköping, suppleant

Valberedningen har bestått av:
Elisabet Stålarm, Skara, sammankallande
Johan Lindén, Lidköping
Kenth Lindström, Lidköping

Antalet betalande medlemmar var vid årets utgång 1.014 (inkl. 3 hedersmedlemmar och 5 företag), 
vilket innebär en ökning med 56 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 är 
skaraborgare.

Årets medlemskort visade 
ett foto av det nyrestaurerade riksvapnet på borggården.  

 



Läckö Vänners vårutflykt i slutet av april samlade ett 50-tal medlemmar, som reste med buss till 
1800-talsslottet Nääs och Gunnebo slott uppfört på 1700-talet. Intressanta visningar av olika tiders 
stilhistoria och berättelser om grundarnas livsverk förmedlades.

 

                                                 
           Gunnebo Slott             Nääs Slott                             

Föreningen hade sitt årsmöte den 25 maj i hörsalen i naturum Vänerskärgården - Viktoriahuset i 
närvaro av ett 50-tal medlemmar. Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade 
årsavgifter. Ordföranden informerade om föreningens verksamhet och om kommande  aktiviteter 
och program. 
Magnus Lönnroth delgav oss sommarens aktiviteter på Läckö slott och kunde berätta att 
renoveringen av statyerna på borggården snart är färdigställd.

Håkan Ridal, som var med och grundade Läckö Vänner, tackades
för sitt mångåriga engagemang inom föreningen och utsågs till
hedersledamot.

Håkan Ridal

  Efter årsmötet berättade slottsarkitekten Allan Ahlman om pågående   
renoveringen av putsen på slottets fasad och arbetet med att finna rätt 

Allan Ahlman material till denna.
            
Därefter tog många medlemmar vara på möjligheten att inta en god lunch på Hvita Hjorten.

Alla medlemmar blev som vanligt inbjudna till invigningen av årets sommarutställningar på slottet 
den 8 juni. Programmet inleddes traditionsenligt med ”Nessun dorma” av Puccini, framförd av 
Magnus Johansson på trumpet ackompanjerad av Marcus Obeda. 
Gästerna fick en försmak av sommarens kulturutbud, bl.a. sommarens opera ”Figaros bröllop” och 
ett framträdande av Pekingoperan.

Magnus Lönnroth tackade Läckö Vänner som bidragit till 
restaureringen och konserveringen av 
Magnus Gabriel- och Jacob Gabriel De la Gardie-statyerna 
på borggården och förgyllningen av slottsträdgårdens ”Fru Flora”.   

       Fru Flora
         



Höstresan till Stockholm innehöll
besök med guidning på National-
museum och påföljande dag inleddes
med ett intressant historiskt föredrag 
på Riddarhuset, därefter rundvandring
på Karlbergs slott. Vi möttes av
utmärkta guider och detta tillsammans
med goda måltider gjorde resan 
mycket uppskattad.

         Riddarhuset                    Magnus Gabriel De la Gardies 
      vapensköld

Under flera år har en av föreningens medlemmar, Margareta Karlqvist, hjälpt till på slottet som 
volontär och flera medlemmar välkomnas i den verksamheten.

Ulla-Märta Tall har varit redaktör för de tre Nyhetsbreven och svarat för föreningens hemsida, 
www.lackoslott.se, som uppdateras kontinuerligt.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

Styrelsen har arbetat med inriktning på och information om föreningens verksamhet, stöd till slottet 
och dess verksamheter, medlemsrekrytering, finna sponsorer, ordna resor, planera 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 Senäte fastigheter AB, Veterinärhuset Lidköping och 
Länsförsäkringar Skaraborg som bekostat var sitt utskick av vårt Nyhetsbrev.
Resultat- och balansräkning för 2019 jämförd med 2018 bifogas.  

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

http://www.lackoslott.se/


Läckö Slott i februari 2020

Lars-Göran Lönnermark Eva Björkman Britmari Brax
ordförande 

Gunnar Dahlström Håkan Ekesbo Inger Fahl
sekreterare

Ingrid Johnsson Wilhelm Klingspor Magnus Lönnroth
skattmästare 

Carl Henrik Ohlsson Ulla-Märta Tall Bodil Warolin
vice ordförande


