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Verksamhetsberättelse 2017 för
Föreningen Hans Hedbergs Vänner
Medlemsantalet var under året 90 betalande samt 12 ständiga medlemmar. Vi firade 100-årsdagen av Hans Hedbergs födelse och därför fick vi
många nya medlemmar.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Helén Östmar Rosdahl
Berit Bengtsdotter
Gunilla Berg
Ingrid Schäder
Siv Ingman
Anette Orav
Sonia Seidevall
Sofia Olsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Medlemsavgiften har under året varit oförändrad, 120 kronor per år.
Årsmöte/styrelsemöten: Årsmötet hölls den 7 april. Under året har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten.
Mellan mötena har styrelsen hållit täta kontakter med varandra via e-post
och telefonsamtal.
Museet: Hans Hedbergs Museum har som tidigare hållits öppet vardagar
8.00 – 17.00. Under vardagarna är det många som passerar museet, både
de som arbetar i Nya Arken och de som är där på konferens, eftersom
Elite Hotels konferensavdelning använder museet för servering av kaffe i
samband med konferenser och möten i huset. Även högskolans elever
passerar museet.
Cafékväll i Brukskyrkan, Köpmanholmen den 24 april: Där hyllades
Hans Heberg 100 år och föreningen representerades av vice ordförande
Berit Bengtsdotter, som berättade om Hans. Fransk musik spelades och
även Bo Westin samt Margareta Hedberg berättade om vår konstnär.
Öppet hus den 25 maj: Vi firade Hans Hedbergs födelsedag med öppet
hus i museet och vi hade många besök. Vi sålde både boken Elden, Hjär__________________________________________________________________________________________
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tat och Leran samt brickor och vi bjöd på lättare förtäring. Per Grimell
gästade oss och berättade om konstnären samt talade om boken, som han
skrivit om Hans Hedberg. Två guidade visningar hade vi också.
Boken Elden, hjärtat och leran: Eftersom Turistbyrån numera är stängd
så har försäljningen där upphört. Under tiden det var jubileumsutställning
om Hans Hedberg på museet maj-september såldes en hel del böcker och
brickor där.
Ekonomi: Se ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2017.
Hemsidan: På Föreningens hemsida www.hanshedbergmuseum.se
finns information om museet, om Föreningen, namn på styrelseledamöterna och där ligger också senaste årsmötesprotokollet samt aktuell verksamhetsberättelse. Där finns även uppgift om kontaktperson för guidning.
Styrelsen tackar alla för ett väl genomfört arbete under året och hoppas på
ett gott nytt verksamhetsår.
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