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Verksamhetsberättelse för föreningen Glas i Hovmantorp, verksamhetsåret 2017
Föreningen har haft 18 medlemmar, varav 3 nya. Vi välkomnar Astrid Forslund, Lars Forslund
och Ylva Johansson!
Föreningens styrelse har bestått av Nicke Lindberg (ordförande), Hasse Karlsson (vice
ordförande), Agneta Örnberg (kassör), Kerstin Fröberg (sekreterare) och Bela Kisch.
Suppleanter har varit Lasse Hultman och Jörgen Persson.
Styrelsen beslöt att vid behov adjungera Björn Zethræus, som också varit firmatecknare för
affärer rörande museet.
•
•

•
•

Styrelsen har, utöver konstituerandemötet (som hölls i samband med årsmötet 2017), inte
haft några möten.
Föreningen har haft en studiecirkel, ”Glasproduktion genom tiderna”, med formellt 10
deltagare. Verksamheten har bedrivits i form av ”öppna arbetsmöten” dit alla medlemmar har
varit välkomna. (se vidare nedan)
BGM/Studiecirkeln hade under februari månad utställning på Lessebo bibliotek.
Föreningen har gjort tre utflykter, till vilka alla medlemmar har varit inbjudna.
BGM höll öppet för allmänheten under totalt 100 dagar under sommarsäsongen.

Förra årets verksamhetsplan hade många konkreta punkter. Den planen, med avprickning och
kommentarer, finns som bilaga. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medlemsantalet gått
ned med fem personer (trots tre nya medlemmar), och att vi alltså bör fundera över vad det beror
på. Våra medlemmar har även varit mindre benägna än tidigare att delta i utflykterna.
Genomförda föreningsaktiviteter
• 45 arbetsmöten totalt under året, varav 33 st uppfyllde kriterierna för studiecirkelbidrag, dvs
att det var minst 3 personer närvarande. Det innebär att, över året, 25% av mötena inte
uppfyller kriterierna. Medelantalet deltagare per rapporterbart möte var, över året, 3,45
personer, alltså färre än hälften av antalet på listan.
I dessa möten är inräknade mottagandet av guillocheringsmaskinsmodellen och hemhämtandet av en vertikal pantograf och två guillocheringsmakiner från Kosta.
• Sommaravslutningsgrillning, ganska välbesökt, med hela 10 deltagare (varav en gäst)
• Den 7/12 lyckades vi (5 medlemmar) placera den nya vertikalpantografen på sin slutgiltiga
plats, rakt över det hål i golvet som gjordes enkom för den den 7/11.
• Julavslutning med smörgås hölls 9/12, med fyra deltagare.
De flesta föreningsaktiviteterna är beskrivna i det vi kallat ”arbetsbloggen”, https://bergdalamuseum.blogspot.se/2017
Genomförda aktiviteter med BGM
• Ett möte hölls i Kosta för inbjudna personer som kunde hjälpa oss med gamla fakta och
historier
• I juni fick vi hem en vertikal pantograf och två guillocheringsmaskiner från Kosta
• 2000 turistfoldrar inskaffades i början av juni, distribuerades manuellt till så många ställen vi
kunde komma på. En trottoarpratare gjordes iordning, och en vepa att sätta på väggen vid
öppethållande inskaffades också. Mot slutet av sommaren köpte vi 500 foldrar till.
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Museet hölls öppet i totalt 100 dagar, vilket renderade oss ca 3250 turistbesök och ca 21000
kronor i donationsbössan.
Under sommaren hade vi ett samarbete med Konst- och hantverksgruppen i Lessebo, som
hade konstutställning i museet
I september hade vi tre bokade visningar, varav två i samband med Vävmässan som i år hölls
i Växjö
I september tog vi emot ett studiebesök från Grimslövs Folkhögskola
I oktober tog vi emot ett studiebesök från Kulturarvscentrum
I november hade vi ett studiebesök från kultur- och fritidsförvaltningen i Lessebo kommun
BGM har under året tagit emot ett antal donationer: från ”allmänheten”: ett par namnlösa
glas att komplettera befintliga, plus ett ”Sverige”-glas (kanske vas). Från flera medlemmar har
vi fått diverse intressanta föremål, bland annat några exempel på ”gelbat”, några
pantograferade (okända; vi har inte mönstret), ett par ”Elon” (nu har vi 8 olika) samt några
okända guillocherade (varav ett par har mönster från vår Kutzscher-katalog). Tack alla som
bidragit!

Genomförda utflykter
• Till Kosta i mars, för att närmare titta på de maskiner vi fick ”hem” i juni
• Till Kulturarvscentrum i september
• Till Ekenässjön i oktober
(sammanlagt 13 deltagare i utflykterna)
Utåtriktade aktiviteter
• I februari hade vi utställning på biblioteket i Lessebo. Till den fick vi låna in några glasföremål
från The Glass Factory (ett antal etsade servisglas till vilka BGM har mönsterplåtar).
Utställningen lockade en del mera långväga besökare, som dels hade berättelser åt oss, dels
visade glas vi fick fotografera.
• I september deltog vi efter inbjudan på ett berättarcafé på The Glass Factory, Boda glasbruk.
Hovmantorp dag som ovan
Nicke Lindberg (ordf)

Hasse Karlsson (vice ordf)

Agneta Örnberg (kassör)

Kerstin Fröberg (sekreterare)

Bela Kisch (ledamot)

Lasse Hultman (suppleant)

Jörgen Persson (suppleant)

Föreningen Glas i Hovmantorp
Parkgatan 1
365 42 Hovmantorp

Bankgiro: 5292-0683
Org.nr: 802456-0065

