Bästa Tore Kurlbergvänner!
Nu är det 2020 och dags för Sällskapet Tore Kurlbergs Vänners sista årsmöte.
Det kommer att hållas lördagen den 29 februari 2020 kl. 15.00 i konferenslokalen på Tjörns Sparbank,
Södra Hamnen 27 i Skärhamn.
Grundaren och eldsjälen Pelle Stavfeldt har gått bort. Vi minns honom och saknar honom.
Som vi tidigare meddelat sker under 2020 en avveckling av Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond och
Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt. Medlen är slut och konsten donerad. Vänföreningens
styrelse har beslutat att vår avveckling ska ske parallellt med Minnesfonden.
Enligt våra stadgar måste minst ¾ delar av medlemmarna godkänna förslaget och minst 50% av
dessa vara närvarande eller lämna sin fullmakt till mötet där beslut kommer att tas.
Kan du inte närvara på Årsmötet 2020-02-29 ber vi dig snarast skicka in medföljande fullmakt,
undertecknad, i bifogat svarskuvert, TACK.

Årsmötesprogram
Vi inleder med utdelning av Vänföreningens Stipendium 2020 på 15 000
kr.
Motivering:
Maria Mogren och Jens von Larcher har med sin dokumentärfilm ”Tore,
himlen & havet” med stor känslighet skildrat ett annorlunda konstnärskap
och inspirerats att berätta om Tore och Märtas livsval, kärlek och
drömmar.
- Vi vill med stipendiet uppmuntra till fortsatt arbete inom sin konstart.
Konstpedagog Birgitta Åhlund från Bohusläns museum kommer som
”vanligt”. I år berättar hon om konstnären Ragnar Ljungman, bördig från
Tjörn, död 1907 i lungsot, endast 24 år gammal. Utbildad i Stockholm
och Paris men återvände för att måla på Tjörn, Orust och i Värmland.
Ragnars farfars far arrenderade Sundsby säteri.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det utlottning av två
målningar av Tore Kurlberg som vi tacksamt tagit emot av
Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond.
Vi har också några överraskningar som vi lottar ut samt
närvarolotteri.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

www.kurlbergs.se

Verksamhetsberättelse 2019
Under året har styrelsen bestått av
Ulrika Wallin, ordförande
Margaretha Olofsson, vice ordförande
Göran Stavfeldt, sekreterare
Agneta Björkman, kassör
Monica Pettersson, ledamot
Henrik Kurlberg, ledamot
Styrelsen har under året haft två möten samt ett möte med Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond.
Vid årsskiftet hade vi 125 medlemmar.
Årsmötet hölls 2 mars 2019 med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Birgitta Åhlund höll ett uppskattat föredrag om John Johnson och Johnsonhallen på Bohusläns
museum.
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Karin Elmlund, stipendieutdelning på Billströmska Folkhögskolan
The Great Longing - The Act of Painting. Guidad visning på Bohusläns museum.
Birger Simonsson - en färgstark modernist i sin tid. Guidad visning på Bohusläns museum.

Sällskapet Tote Kurlbergs Vänners styrelse har under året beslutat att avsluta vår förening vid
årsmötet 2020.
Vår goda ekonomi medger dock att ett stipendie på 15 000 kr kan delas ut. I november utsågs Maria
Mogren och Jens von Larcher till våra stipendiater. Styrelsen beslutade också att inköpa verk av
Minnesfondens stipendiater för utlottning.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Föreningsstämma Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner 2020-02-29
Konferenslokalen, Tjörns Sparbank, Södra Hamnen 27, Skärhamn
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Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Val av justerare av stämmoprotokollet.
Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av årsredovisningen för
det gångna verksamhetsåret.
7. Beslut att avsluta föreningen. Rösträkning.
8. Övriga frågor.
9. Utlottning av två Tore Kurlbergtavlor.
10. Utlottning av inköpt konst samt närvarovinst.
11. Mötet avslutas.

www.kurlbergs.se

