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Årsmötet den 28 februari 2016

Redaktören har ordet

Som framgår av referat på sidan 4
måste vi vidta vissa förändringar i vår
verksamhet. De möten som vi enligt
stadgarna har att bedriva är minst två
ordinarie möten per år. Varav årsmötet
före februari månads utgång. Vidare
kan extra föreningsmöten hållas när
styrelsen så påkallar. Tidigare har vi
haft vår och höstmöte där Vårmötet
gärna kombinerats med Värmlandsföreningens dag.
Övriga tillställningar som medlemmarna vant sig vid är julgransskakning, tranfest, valborg, surströmming, korvstoppning och julpynt med
flera aktiviteter.
Sommarjourdagar inte att förglömma. Tillställningar som uppskattats
men som krävt mycket arbete.
Neddragning av verksamheten kan
också innebära att vi själva får ta mat
med oss och arrangera knytkalas. Vi får
satsa på samvaron i stället för att
några skall sköta om köket och servera
de andra. Jag är medveten om att
trångboddheten i köket gett detta
resultat. Naturligtvis kan vi byta
knytkalaset mot att EASY Catering i
Täby svarar för en enkel måltid i form
av en landgång t.ex. Men då finns det
naturligtvis en nedre gräns för antalet
deltagare.
Tidsmässigt skall vi redovisa aktiviteterna i tidningen, som vi gjort
hittills. Vissa aktiviteter kan dock
ramla mellan utgivningsdagarna för
tidningen. Men med ”mun-mot-mun”
metoden, telefon, E-post och hemsida
borde det gå att hålla medlemmarna
informerade. Vi har ju också en god
statistik på de som brukar delta i
verksamheten. Det är tyvärr för sällan
vi har glädjen att välkomna några nya,
men desto roligare att se att de gamle
hänger med.
Tidningens utgivningsdagar är början
av mars, maj, september och november.
Sven Olof Quist
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Manusstopp för nr 2 är den 30 april.

”Luciabuffé”

För att inte helt främja oss från den
förestående julhelgen hade var och en
anmodats att ta med en julklapp till ett
värde av cirka 50 kronor. Julklapparna
lottades sedan ut till deltagarna.
Magnus Tjelle och Gustav Johansson
från Vadstena-Akademien svarade för
den musikaliska underhållningen. Det
var ett mycket uppskattat framträdande.

Traditionsenligt har vi alltid firat
Lucia. Sen urminnes tid höll jag på att
skriva. Varifrån själva Luciafirandet i
vår förening kommer brukade Stig
Nordfeldt påminna oss om. Vår broderförening, Wermländska Sällskapet, kan
ha setts som föregångare? Sällskapet,
som från början inte välkomnade
kvinnor men väl hyllade Lucia firade
sin första högtidsdag den 13 december
1816 då ”Sällskapets Herrar Ledamöter
förfogade sig till att intaga en till
firandet av Sällskapets Högtidsdag
anrättad middagsmåltid”.
I år, 2015, bytte vi vårt Luciatåg med
Lucia och tärnor och/eller stjärngossar
mot en jultallrik från EASY Catering.
Festligheterna samlade 20 medlemmar
den 17 december. Som vanligt höll vi
till i HSB lokalen i Vällingby.

Efterlysning
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Den 26 januari betalade någon in 200
kr till vårt plusgiro utan att ange vem
betalaren är eller vad som avses med
betalningen. Av plusgirots fotokopia
kan man se att inbetalningskortet är ett
av de kort som bifogades tidningen i
nummer 1. 2015.
Hör av dig till tidningen om du
misstänker att det är din avgift som
kommit på villovägar
Kassören tackar på förhand

Årsmötet den 28 februari
Femton tappra medlemmar kom till
årsmötet som avhölls i HSB-lokalen i
Vällingby. Mötet började med en parentation över fyra avlidna kamrater.
Verksamheten, som den redovisades
i verksamhetsberättelsen, godkändes.
Så även den ekonomiska berättelsen.
Efter att Hasse redovisat revisionsberättelsen och denna lagts till handlingarna beslutade mötet att ge
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
Så kom den svåra frågan, val av
styrelse för år 2016. Gunnar hade inte
lämnat något förslag. Efter diskussion
beslöt mötet att till ordförande omvälja
Christer, att till sekreterare omvälja
Anneliese och att till kassör omvälja
Sven Olof. Övriga poster lämnades
vakanta. Som revisor omvaldes Hasse.
Problemet med vakanta styrelseposter och en allt äldre medlemsstock,
som dessutom minskar i antal, hade
uppmärksammats i ett upprop i tidningen.

Vi hade kanske inte förväntat oss
mängder av förslag i form av motioner
från medlemmarna eller propositioner
från styrelsen. Men inga förslag i den
vägen hade inkommit. Den diskussion
som följde kan sammanfattas i
följande.
Låt verksamheten gå på sparlåga en
tid för eftertanke. Lägg inte ner
tidningen eller minska på antalet
utgivningar för då dör föreningen av
det skälet, som Helmy uttryckte det.
Samma kan sägas om stugan. Det är
sammanhållningen omkring stugan - i
starkt minne bevarat alla de frivilliga
arbetsinsatser som här gjorts – som gör
att föreningen fortfarande lever i dag.
Sammanfattningsvis - fortsätt diskutera läget, men gör inget drastiskt nu.
Vi försöker ett tag till.
Efter årsmötet, en stunds samvaro.
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EASY Catering i Täby, som blivit en
institution för oss, bjöd på lax och
grönsaker. Därefter efterrätt och kaffe.
Efter Värmlandsvisan och gruppfotot
var det dags för hemfärd.

Berömda glasblåsare

emigrerade från Sverige i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet.
Flaskan blev världens mest välkända
varumärke och varuförpackning.

Magnus Johnsson, glasblåsaren från
Liljedals glasbruk i Eds socken, och
som blev senator i USA skrev vi om i nr
2.2015. Under alla år har bara en
svenskfödd
person
suttit
i
den
amerikanska senaten.
Här skall vi uppmärksamma en annan
glasblåsare. Han heter Alexander
Samuelsson, född 4 januari 1862 i
Kareby socken Kungälv, död 1934 i
Indiana, USA.
År 1873 kom Alexander som liten
pojke tillsammans med föräldrar och
syskon från byn Olseröd utanför
Kungälv. Pappan var bonde och smed,
sålde gården och fick jobb i Surte
glasbruk. Hans båda pojkar Alexander
och Otto utbildade sig till glasblåsare.
År 1883 utvandrade de båda pojkarna
tillsammans med systern Gustava till
Terre
Haute
i
nordamerikanska
Indiana. Alexander var då 21 år. Så
småningom hamnade han som chef vid
Root Glass Company i Terra Haute.
1892 hade Coca-cola utlyst en tävling
där man efterlyste en glasflaska,
greppvänlig och som man kunde känna
igen till och med i mörker. Alexander
ledde en arbetsgrupp på fem personer.
Man letade i uppslagsböcker efter
cocabusken, eftersom drycken då
innehöll kokain. Men den växten dög
inte som reklambild. En av deltagarna
föreslog kakaofrukten på en bild intill.
Den fick bli modell för flaskan.
På så vis kom Coca-colaflaskan till.
Alexander fick underteckna patentet i
november 1915, för 100 år sedan.
Numera är Alexander Samuelsson den
mest berömde Surtebon. Det var
egentligen tack vare disponenten Per
Hemberg som på en studieresa bland
glasbruk i Terre Haute hörde talas om
att den duktige svensken var Alexander
Samuelsson, en glasblåsare från Surte.
Han var en av en miljon svenskar som

Surte Glasbruk

År 1830 började Carl Christoffer Lampa
och Lars Vilhelm Ahlbom att bygga ett
glasbruk i Eda socken. Bruket utvecklades dåligt och gick i konkurs.
Gustaf Santesson var disponent på
Bromö denna tid och inspektor var
Anders Örnberg. Santesson och hans
svågrar planerade för en nystart av
Eda.
År 1843 satte de planerna i verket.
Glasbruket i Eda fick en nystart under
ledning av disponenten Gustaf Santesson. Nu gick det bättre. Ny hytta
byggdes, fler arbetarbostäder, kontor
och brukshandel. Gustaf Santesson kom
ursprungligen från Göteborg och hade
god utbildning
Surte Glasbruk anlades 1862 av
intressenterna i Eda glasbruk. Den
drivande kraften var brukspatron
Gustaf Santesson som därmed blev
grundläggaren av Surte Glasbruk.
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Föreningens ekonomi 2015
Balansräkning den 1 januari 2015

Resultaträkning
Intäkter:
Medlemsavgifter
Dito frivillig del
Deltagaravgifter
Gåvor till föreningen
Uthyrning stugan
Intäkter tidningen
Summa intäkter

Tillgångar
Kassa
1.017:Plusgiro
26.192:91
Länsförsäkringar
28.961:91
Märken och medaljer
1:Inventarier
1:Övriga kortfristiga fordringar
150:Summa tillgångar
56.323:20

18.500:1.700:14.335:1.400:0:800:36.735:-

Skulder och eget kapital
Skulder:
Övriga kortfristiga skulder:
Förtida deltag avgifter
Förutbetald medlemsavgift
Summa skulder

Kostnader:
Stugan Farstanäset
Arrende
Elkostnader
Försäkringskostnader
Underhåll
Summa stugan

4.888:1.305:2.465:0:8.658:-

Tidningen Vi från Värmland
Tryck
Porto o distribution
Summa tidningen

5.692:23
2.794:8.486:23

Samkväm
Kostnader samkväm

15.618:15

Summa arrangemang

15.618:15

Föreningens administration
Omkostnader
Hemsidan
Gåvor
Summa
Summa kostnader
Resultat f avskrivningar
Avskrivningar
Räntor
Årets resultat

1.476:800:2.276:-

Eget kapital:
Stugfonden

28.087:03

S:a skulder o eget kap

56.323:20

Tillgångar:
Kassa
Plusgiro
Länsförsäkringar
Märken o medaljer
Inventarier

711:25.131:28
28.961:29
1:1:-

Föreningens kapital

25.960:17

Balansräkning den 31 december 2015

2.580:75
362:50
1.026:3.969:25

Summa tillgångar

54.805:57

Skulder och eget kapital
Skulder:
Upplupna kostnader
Förtida betald deltagaravgift
Förtida betald medlemsavgift
Summa skulder

36.731:63
3:37
0:0:-

305:250:200:755:-

Eget kapital:
Stugfonden
28.087:03
Föreningens kapital 1/1
25.960:17
Årets resultat
3:37
Föreningens kapital 31/12 25.963:54

3:37

S:a skulder o eget kap
6

54.805:57

Tack

Vi Gratulerar
Maj Britt Persson

85 år 24 maj

Gerd Gustafsson

75 år

Ett hjärtligt tack till mina vänner i
Värmlandsföreningen för hälsningen på
min 80 års dag.

9 juni

Viola Hellström

Stugan

Jourdagar i Stugan
Eventuella jourdagar redovisas i nästa
nummer av tidningen. Vill du vara
jourvärd någon dag? Hör av dig till
festkommittén.
Tänk på att du som medlem kan åka till
stugan när du vill. Ta med en kopp
kaffe och njut av lugnet. Du har alltid
tillgång till trädgårdsmöblerna vid
stugan.

Arbetsdag i stugan
Söndagen den 24 april är det arbetsdag
i Stugan med början kl.10.00. Ta med
egen förtäring.

Kören
Ordförande Jerker Nordell

E-post Vermlandskoren@outlook.com

Kontaktperson Leila Sedvall

Stug- och festkommitté:
Christer Hård af S.
Gudrun Odelius
Erling Sundström
Ingrid Thorén

E-post Ib.sedvall@gmail.com

08-796 9799
08-37 85 53
073-971 1192
08-37 08 64

www.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida
Besök gärna vår hemsida
www.varmlandsforeningen.se
här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren av ”Vi från Värmland”.

Anm. Avser 2015 års festkommitté.
Styrelsen kommer senare att utse ny
festkommitté för innevarande år.
2016 års medlemsavgift
Det är dags att betala 2016 års
medlemsavgift. Avgiften är oförändrad,
200 kronor för huvudmedlem och 100
kronor för familjemedlem. Använd
bifogade inbetalningskort.

Ansvarig för hemsidan är Christer
Hård af Segerstad telefon 796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Föreningens vårmöte
Söndagen den 5 juni klockan 15.00 i Stugan.
Det bjuds på festlandgång och kaffe till ett pris av 125
kronor. Medtag egen dricka
Avgiften sätts in på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 27 maj till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

Föreningens höstmöte
Reservera söndagen den 11 september klockan 15.00
för föreningens höstmöte i Stugan
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