Bästa Tore Kurlbergvänner!
Nu är det 2018 och dags för Sällskapet Tore Kurlbergs vänner årsmöte.
Vi träffas lördagen den 24 februari kl. 15.00 i konferenslokalen på Tjörn Sparbank, Södra Hamnen 27 i
Skärhamn.
Birgitta Åhlund, konstpedagog vid Bohusläns Muséum inleder med en föreläsning med utgångspunkt i
Signe Barth, född Pettersson, konstnär och konstpedagog född 1895 i Uddevalla. Signe for till Paris,
återkom till Stockholm 1936 och startade målarskola. På 1920-talet byggde Signes far ett sommarhus
i Kyrkesund på Tjörn. Där fick Signe en ateljé som blev en kär plats under hela hennes liv.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det i år utlottning av två Tore Kurlbergmålningar, se nedan.
Vi har mer än fördubblat vårt medlemsantal under 2017 och har därför tacksamt tagit emot ytterligare
en målning av Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs minnesfond.
Vi har också ett närvarolotteri.
Verksamhetsberättelse 2017
Under året har styrelsen bestått av
Ulrika Wallin ordförande
Margaretha Olofsson vice ordförande
Göran Stavfeldt sekreterare
Agneta Björkman kassör
Monica Pettersson
Eva Bertilsson-Styvén
Henrik Kurlberg

Styrelsen har under året haft två möten. Vid årsskiftet hade vi 222 medlemmar.
Årsmötet hölls den 25 februari 2017 med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fil.Dr Maria Carlgren, konstkonsulent på Kulturiväst, höll ett uppskattat föredrag med bildvisning om
Birgittaskolorna – Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse.
27/4 Med kärlek till färgen – möt Göteborgskoloristerna, Bohusläns Muséum, Uddevalla. Vi bjöd
vännerna på guidning.
2/8 och 9/8 Tore, himlen & havet. Filmvisning, dokumentärfilm av Maria Mogren och Jens von Larcher
på Akvarellmuseet.
25/10 Batavernas trohetsed, Rembrandt, Göteborgs konstmuseum. Vi bjöd vännerna på guidad
visning.
Planer för 2018
6 mars kl. 15.00. Göteborgskolorister, Galleri Koch, Stenungsund.
Vi bjuder på guidning. Välkomna!
I sommar planerar vi åter en filmvisning av Tore, himlen & havet.

www.kurlbergs.se

Årsavgiften för 2018 är 100 kronor. OBS! Vår bank är Tjörns Sparbank
Betalas på bankgiro 5153-3537 eller Swish-nummer 123 395 52 34
Se gärna Minnesfondens stipendiat 2013, Mattias Nilsson som visar sitt måleri 13/1 – 10/2 på Galleri
Koch, Stenungsund.
OBS! Anmälan om deltagande till årsmötet görs på:
ulrika.stockevik@telia.com eller 0706-072 594

Senast 19/2

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Föredragningslista
Föreningsstämma Sällskapet Tore Kurlbergs vänner 2018-02-24
Konferenslokalen, Tjörns Sparbank, Södra Hamnen 27, Skärhamn
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Val av justerare av stämmoprotokollet.
3. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av årsredovisningen för
det gångna verksamhetsåret.
7. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
8. Val av styrelseledamöter enligt § 3
9. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 3
10. Val av valberedning enligt § 3
11. Beslut om årsavgift.
12. Beslut i eventuella andra frågor väckta av medlemmar före den ordinarie
föreningsstämman.
13. Övriga frågor.
14. Utlottning av Kurlbergtavlor till några medlemmar.
15. Utlottning av närvarovinst.

www.kurlbergs.se

