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Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för föreningen Glas i Hovmantorp för 2016
Medlemmar och styrelse
Föreningen har under året haft 23 medlemmar, av vilka två är nya för året. Välkomna, Lasse
Hultman och Peter Sand!
Styrelsen har bestått av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter:
ordförande Nicke Lindberg, kassör Agneta Örnberg, sekreterare Kerstin Fröberg, ledamöter
Hasse Karlsson och Bela Kisch – suppleanter Gunnar Björberg och Jörgen Persson.
Styrelsen har hållit två ordinarie sammanträden.

Bergdala Glastekniska Museum
Föreningens verksamhet har huvudsakligen kretsat kring Bergdala Glastekniska Museum – läs
gärna mer på vår arbetsblogg www.bergdala-museum.blogspot.se. Museet har även en hemsida,
www.bergdala-glastekniska-museum.se, som dels beskriver museet med sina maskiner och
föremål, dels de processer som museet försöker illustrera.
Museigruppen har fattat beslut vartefter behov har uppstått. Museigruppen har känt sig
bemyndigad att göra detta dels för att museet har haft en egen budget och en egen
projektansvarig, Björn Zethraeus, dels för att minst två-tre styrelseledamöter/suppleanter har
varit närvarande.
Några viktiga händelser under året:
1. Avtalet för Sliperiet undertecknades i februari
2. Vi fick gåvobrevet för pantografen från Kosta i slutet av mars
3. Vi fick bidrag från Riksantikvarieämbetet i början av juni
Slutligen kan vi konstatera att Bergdala Glastekniska Museum kan betraktas som en succé i det
lilla: utan särskilda marknadsföringsaktiviteter kunde vi räkna till ungefär 1600 besökare under de
45 dagar vi hållit öppet. Vår bytta för ”frivilligt inträde” inbringade ungefär 7000 kronor samt
några euro.
Museigruppen bjöd in ”hela Kosta” till ett samtal i Kosta Folkets Hus den 20/9. Dit medförde vi
bilder, ett par mönsterplåtar och några glas. Efter ett kortare föredrag talade vi både länge och väl
med besökarna – fick några nya kontakter, ny kunskap och en ny medlem. Mötet lockade ca 15
personer, och anordnades i samarbete med ABF.
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Studiebesök
Under våren har vi varit på ett besök på Kulturarvscentrum, där vi huvudsakligen tittade på den
pantograf som finns där. (Se bilder på http://bergdala-museum.blogspot.se/2016/02/tillkulturarvscentrum-232.html)
Den 4 november besökte vi The Glass Factory i Boda glasbruk för att betitta de Kostaglas de har
i sin ägo. (Bilder på http://bergdala-museum.blogspot.se/2016/11/utflykt-till-glass-factory-den4-nov.html)

Bokförsäljning
Försäljningen av föreningens produktioner har varit omfattande under året och inbringat 11 690
kr, till större delen för boken Planglas. Vi har under hösten avslutat de flesta av de gamla
kommissionsavtalen rörande planglasboken, samt tecknat två nya, dels med Gislaveds
Industrimuseum, dels med ABF Kronoberg.
Under museisäsongen sålde vi även ett par exemplar av Boken om glas, en stor bok producerad av
Glafo. Vi sålde den för 500 kr/st, vilket visar att det är möjligt att sälja även dyra föremål på ett
litet okänt museum!
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