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Hej kära SkoklosterVänner,
Här kommer Nyhetsbrev nr 2, i vilket jag återger den presentation jag idag gav vid Vänföreningens årsmöte, med
årsredovisning och lite ny information.

Väl mött till ett nytt spännande år!
Hälsningar
Christer

SKOKLOSTERS SLOTTS VÄNNER

Dagordning för årsmötet 2017.
Lördagen den 11 mars 2017 kl 11.00
Historiska Muséet, Röda Rummet Stockholm
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande att leda mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Årsmötets behöriga utlysande (2017-01-27)
Godkännande av dagordningen.
Val av två justeringspersoner att jämte
ordförande justera protokollet.
6. Styrelsens årsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisorernas berättelse.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
8. Fastställande av antal medlemmar i
styrelsen.

9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer.
11. Val av valberedning, tre ledamöter och en
suppleant.

12. Fastställande av medlemsavgifter för
nästkommande år (2018).

13. Eventuellt övriga ärenden.
14. Årsmötet avslutas

Skoklosters Slotts Vänner

Årsredovisning 2016
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Styrelsen
Styrelsens sammansättning har under året varit, Christer Nilsson ordförande, Else von Essen vice ordförande, Göran
Holmberg kassör, Birgitta Lagercrantz styrelsesekreterare, Christina Florén, Bengt Kylsberg, Daniel Schmitterlöw samt
Rebecka Enhörning museichef. Medlemsregister, utskick till och kontakter med medlemmar samt föreningens nyhetsbrev
har handlagts av ordföranden.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten, den 16 februari, 11 maj, 9 augusti, 18 oktober, 1 november (per capsulam) samt
29 november
2016 års aktiviteter
7 mars
Årsmötet hölls på Museum Gustavianum i Uppsala lördagen den 12 mars i närvaro av drygt
60 vänner, vilket motsvarar 20 % av antalet medlemmar! Bengt Kylsberg höll en fängslande
föreläsning om Uppsala Universitets historia, om museum Gustavianum, dess Anatomiska
teater och en av dyrgriparna, det Augsburgska konstskåpet.

13 – 16 maj.

Resa till Minsk Belarus. Med stor nyfikenhet, men också en viss grad
av oro för att resan skulle bli en grå upplevelse av en kommunistisk
diktaturstats alla obehagligheter, överraskades tretton modiga vänner
av en oförglömligt positiv reseupplevelse till Minsk med omgivningar.

22 maj

Besök på Nynäs Slott. Tjugosju vänner var med på en mycket trevlig utflykt till Nynäs
Slott där Pontus Carlweitz, intendent tog emot och gav oss en intressant visning.

12 juni

Sommarens föreläsningar på temat ”Skokloster och Världen – migrationen ur ett
historiskt perspektiv” inleddes av Bengt Kylsberg som under rubriken ”Europa ToR”
berättade om gesällresor, utbildningsresor och krigsresorna under vårt lands stormaktstid.

10 juli

Historikern fil.dr. Jenny Öhman berättar med utgångspunkt från Skoklosters slotts samlingar om den mäktiga
och spännande ätten von Habsburg som under 650 år spelade en dominerande roll i Europas historia.

7 aug

Sverige - Polen - Höga Porten. Professor emeritus Jan Hjärpe föreläste om
kontakter, konflikter och kulturmöten mellan katolskt, lutherskt och muslimskt
i Europa, och hur detta berörde relationerna mellan det Svenska riket, Polen
och det Osmanska väldet.

4 september Livsstil då och nu, med fokus på Sverige av idag Vi bjöds på matmarknad, smakade på maträtter från olika
länder och fick ta del av våra nya svenskars ursprung och traditioner.
Såväl Uppsala Läns Landsting som Håbo Kommun uppskattar vad vi gör på kulturområdet. Vår ansökan om bidrag på 35 000
kr för de fyra föreläsningarna beviljades utan prutning, vilket gjorde det möjligt att genomföra föreläsningarna utan att
behöva ta föreningens egna pengar i anspråk för föreläsararvoden och andra kostnader. Föreläsningarna besöktes av totalt
cirka 150 personer.

28 augusti

Årets festmiddag lockade som vanligt många Vänner, vi var 70 Vänner som träffades till traditionsenlig
festmiddag och numera också sedvanligt lustspel i regi av Bengt Kylsberg. C-G Wrangel i Bengts
skepnad hade bjudit in fyra fältherrar och fyra vetenskapsmän från sin samtid och åtta starka egon
försökte alla utmana greven på hans egen hemmaplan om äran som kvällens viktigaste person.
15-22 sept

10-14 nov

Vännernas resa till Slovakien, Ungern och Österrike med 28 deltagare

Vänresa till Normandie och Flandern med sexton deltagare som fick uppleva fyra av historiens viktigaste krigshändelser. Genom Bayeux-tapeten
fick vi en fantastisk återgivning av slaget vid Hastings 1066 och i Azincourt
besökte vi platsen, där de engelska pilbågsskyttarna besegrade en mångfalt större fransk styrka år 1415 i det s.k. 100-årskriget. I Ypres i Belgien
såg vi några av de värsta krigsskådeplatserna under det första världskriget och på stränderna vid Utah,
Omaha, Gold, Juno och Sword beach kunde vi följa den makalösa invasionen på D-Dagen 6 juni 1944.

Medlemsutveckling
Det totala antalet betalande medlemmar var vid årets slut 321, en nettoökning med 6. 15 medlemmar har lämnat och 21
nya har tillkommit under året. Styrelsen kan med glädje konstatera att befintliga medlemmar är föreningens främsta
ambassadörer och att det är den vägen vi numera rekryterar alla nya Vänner.
Hemsida och sociala media
Vänföreningen finns representerad på Facebook www.facebook.com/skoklostersslottsvanner/ och har 750 följare. På
hemsidan http://skoklostersslott.se/sv/skoklosters-slotts-vanner presenteras verksamheten på ett överskådligt sätt.
Närvaron på Facebook, har skapat nya vän-kontakter och gett möjlighet till att nå ut till en bred allmänhet.

Vännernas ekonomiska bidrag
Under året har Skoklosters Slotts Vänner skänkt totalt 87 500 kr till Skoklosters Slott,
allt till ändamål som museichefen har anvisat. 75 000 kr har gått till utställningen
Mellan slagfältet och stjärnhimlen och övriga 12 500 kr - intäkter från årets
föreläsningsserie - som ett bidrag till restaureringen av tornuret i slottet.
Vännernas stipendium
Styrelsen har inte fått någon ansökan om stipendium under 2016.
Årsbokslut
I samråd med revisorerna beslutade styrelsen inför årsmötet 2015 att det egna kapitalet vid övergång från ett år till ett
annat ska vara minst 20 000 kr, i syfte att ha beredskap för oförutsedda händelser. Trots ett rekordstort bidrag till slottet
resulterade året i ett positivt resultat på 17 000 kr. Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till lite drygt 57 000
kr.
Resultat- och balansräkning per den 31 december 2016 framgår av bilaga.

Skokloster den 28 januari 2017

Christer Nilsson Else von Essen

Birgitta Lagercrantz

Göran Holmberg

Christina Florén

Bengt Kylsberg

Daniel Schmitterlöw

Rebecka Enhörning

1590–1592
800-procentig inflation!

1624 De första mynten i koppar präglas

1644 Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt

1661 Johan Palmstruch, grundaren till Sveriges första bank, Stockholms banco, förverkligar sin idé om att
"underlätta penninghanteringen" genom att börja ge ut de första riktiga banksedlarna, "kreditivsedlar".

Ett stort 8-dalers kopparmynt från 1658.

§ 13 Övriga ärenden
Information från styrelsen
1. Ordförandes och Bengt Kylsbergs engagemang i ”The Association of Castles and Museums around
the Baltic Sea”, 48 slott/museer i 9 länder runt Östersjön.

Ordförande Christer är sekreterare i föreningen med alla kostnader för resor, hotellrum och eventuella övriga
kostnader betalda av The Association.
Bengt Kylsberg, Senior Vice President har varit aktiv i styrelsen sedan starten. Under 2017 – i avvaktan på att
Myndigheten utser ny en permanent för Sverige - har Vänföreningens styrelse beslutat att stå kostnaden för
Bengts deltagande i föreningens arbete.

Motiveringen och bevekelsegrunderna härför är följande:
* Skokloster Slott är erkänt som navet i detta Östersjösamarbete.
* Skokosters Slotts Vänner har genom samarbetet stora fördelar i samband med resor. Vi har besökt
- Danmark Rosenborg, Kronborg, Koldinghus och Tyskland Eutin och Gotthorf
- Estland, Narva och Lettland, Rundale, Bauska, Cesis och Turaida
- Litauen, slottet i Vilnius och Polen Malbork och Szczetin (Stettin)
- Finland, Åbo, Tavastehus, Nyslott och Laapeenranta
* Ett rikt utbyte har förekommit under alla de 26 år som föreningen har funnits

2. Stenhusakademin återuppstår, åtta föreläsningar på temat ”Vändpunkter i historien”
26/3

Det tidiga 1800-talet, en vändpunkt för Sverige, Mårten Hougström och Bengt Kylsberg

23/4

Den arabiska våren och vad som hände sedan, Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi

7/5

Medicinhistoria, Ove Hagelin, medicine hedersdoktor Hagströmerbiblioteket

21/5

Vetenskapen och Rymden, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik Uppsala universitet

24/9

Reformationen, Peter Strömmer, präst i Svenska kyrkan och ”fritidsforskare” om Luther.

8/10

Gutenberg och tryckerier, Nina Burton, svensk poet och essäist, ledamot av Samfundet De Nio

22/10

Ryska revolutionen 1917

5/11

Finland 100 år, Dag Sebastian Ahlander, författare och f d diplomat och generalkonsul
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Ett stort tack för att du kom till årsmötet
och välkommen till ett nytt spännande år önskar
styrelsen
Christer, Else, Göran, Christina, Bengt, Rebecka, Daniel, Monica och Mårten

