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NY verksamhetsplan för föreningen Glas i Hovmantorp, verksamhetsåret
2019
Först av allt: den inkomna skrivelsen föreslår
• Att Bergdala Glastekniska Museum med dess kapitalbehållning avdelas från
föreningen Glas i Hovmantorp och överlåts till en för ändamålet nybildad
organisation. Björn Zethræus ges uppdraget att utreda lämplig organisationsform
samt bilda en ny organisation, varefter ett överlåtelseavtal upprättas och
överlåtelsen kan ske så snart formaliteterna är klara och organisationen har
erhållit sitt organisationsnummer.
•

Föreningen Glas i Hovmantorp styrelse ges i uppdrag att under 2019 förbereda en
avveckling i enlighet med föreningens stadgar. Beslut om avveckling skall därefter
tas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie
föreningsstämma, lämpligen 2020 års.

Vissa delar av gamla verksamhetsplanen kvarstår:
1. Internt: ”Ren” studieverksamhet, studiecirklar inom föreningens hank och stör och med
föreningens medlemmar som deltagare. UTGÅR
2. Andra interna medlemsaktiviteter, julkalas, medlemsmöten och liknande. UTGÅR
3. Utställningar och visningar av material. Detta är vad museet i huvudsak gör.
4. Annan utåtriktad informationsverksamhet, exempelvis föreläsningar och liknande.
5. Studieresor för medlemmar men också för andra intresserade. UTGÅR
KVARSTÅR, dock rubriklös, eftersom planeringen redan är igång:
Förslag från styrelsemötet den 8/12: några ”allmänna” möten under våren, som ägnas åt
berättande (och insamling) av ”skrönor” från hyttorna. Sanna historier är förstås också välkomna!
Under medlemsmötet den 12/2 gjordes det upp en lista på namn på kända ”föredettingar” som
kan tänkas vilja vara med och berätta om gångna tider. Den kan ligga till grund för inbjudningar
till sådana extra-träffar.
KVARSTÅR och redan genomfört: Utställningar och visningar av material
innebär väl egentligen: ”kör på museet som vanligt”.
”Som vanligt” innebär för 2019
-en utställning på biblioteket, med föredrag (aktivitet genomförd i februari)
-öppethållande för allmänheten så mycket som möjligt (vi har till ArbetSam, för publicering i
arbetsmuseikatalogen, lovat öppet varje dag mellan 10 juni (måndag) och 18 augusti (söndag)).
Vi har en överbliven punkt från förra året som kanske hör hemma under denna rubrik: att
försöka få till en databas för publicering på hemsida. Vi (Lasse och Kerstin) har inget konkret att
säga, mer än att visst lobbyarbete gentemot ArbetSam och RAÄ kanske kan leda till något slags
kurs. Det kommer kanske att startas ett projekt kring detta – vi har anmält vårt intresse.
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Första aktiviteten på detta kanske-projekt är en kurs i Stockholm den 19/3 – så den är
genomförd vid åm. Kerstin deltog.
KVARSTÅR, eftersom delvis genomfört, delvis inbokat – somligt struket: Annan
utåtriktad informationsverksamhet
Förslaget ”attribueringsaftnar” UTGÅR
Vi tänker oss en föreläsningsserie huvudsakligen inriktad på servisglas, med start i februari.
Februari månads föreläsning ges på biblioteket i Lessebo, i anslutning till utställningen där. (Obs
att den redan har hållits vi tiden för årsmötet). Föreläsningen hålls av vår medlem Björn
Arfvidsson, tillika glasantikvarie på Kulturarvscentrum, och rubriken är ”Slipat-graverat-etsat –
vad är vad?”
Mars månads föreläsning (har även den hållits, om allt går som det skall – utsatt föredragsdatum
är 20/3) handlar om ”servisglasets utveckling under det långa 1900-talet”, föreläsare Erika
Lagerbielke.
Den 11:e april kommer Margareta Arteus Thor, med rubriken "Mästerliga former i bruks- &
konstglas! - Tankar om Kosta & Kosta Boda’s tidlösa hantverk"
KVARSTÅR eftersom vi har preliminärbokat ett par personer: Till hösten föreslår vi att vi
fortsätter med öppna föredrag.
Till exempel kan man tänka sig en inriktning på förpackningsglas (alltså burkar och flaskor)?
En möjlig talare är Gunnel Holmér från KAC (vidtalad, kommer gärna).
Vi söker någon som kan berätta om hemkonservering (hermetisk inkokning).
KVARSTÅR, eftersom en redan genomförts: Studieresor
hade vi bara ett förslag: till degelmakeriet i Kosta. Denna studieresa genomfördes den 18/1, med
fyra deltagare.
SLUTSATS och eventuell modifikation:
OM den nya organisationen hunnit registreras osv kommer höstens punkter att övertas
av densamma.
OM den nya organisationen finner för gott att utöka programmet är detta inget som
kommer att belasta Glas i Hovmantorp, vare sig arbetsmässigt eller pengamässigt.

