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PRINSPARET 
SIGVARD OCH MARIANNE BERNADOTTES VÄNFÖRENING 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 
 
 
 
 
Årsmöte 
Vänföreningens trettonde årsmöte ägde rum den 24 mars 2010 i Loftsalen, Armémuseet, 
Stockholm. 57 medlemmar närvarade vid Årsmötet. Styrelsen, som valdes vid årsmötet 2009,  
består av Ewa A Kumlin ordförande, Gunnar Andersson vice ordförande, Marianne Norée 
sekreterare, Pia Lokrantz skattmästare, Iréne A.M. Tegnander kanslichef, Maria Gad 
Malmgren aktivitetskommittén samt ledamöterna Ann Eisler och Per Odgren. Revisorerna 
Peter Hammargren och Astrid Nordenstam fortsatte sina uppdrag, med Rafael Baranowski 
som revisorssuppleant. Landshövding Per Unckel kvarstår som hedersordförande. Efter 
årsmötet intogs middag Loftsalen där kostymskräddaren Laila Durán höll föredrag om 1700-
talsdräkter och rekonstruktion av historiska textiler och mönster.  
 
 
Vänföreningens syfte 
Vänföreningen, som är en ideell förening, har till syfte att ekonomiskt stödja Sigvard och 
Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård (Barnögonstiftelsen) och 
Stiftelsen Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond (Konstnärsfonden) genom att 
samla in medel för lika fördelning mellan dessa båda samt att skapa trevnad för medlemmarna 
genom att ordna sammankomster med aktuella och kulturella inslag. 
 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick, före årsmötet i mars 2010, till 420 personer. Medlemmarna har 
aktivt deltagit i alla Vänföreningens program. 
 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under 2010 hållit 4 protokollförda sammanträden. Till dessa protokoll kommer 
också årsmötesprotokollet daterat 2010-03-24. Det har varit särskilt glädjande att Prinsessan 
Marianne deltagit i de flesta av föreningens styrelsemöten, som oftast hållits i Svensk Forms 
lokaler. Viktiga uppgifter har varit att planera vänföreningens aktiviteter, att värva nya 
medlemmar och samla in pengar till stipendierna. Under verksamhetsåret har också 
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föreningens webbplats www.bernadottevannerna.se utvecklats liksom det digitaliserade 
medlemsregistret. Till styrelsen har Kerstin Ogander adjungerats som redaktör för 
nyhetsbreven, Valentina Andersson till aktivitetskommittén och Håkan Norelius som 
dataprogrammerare och webbansvarig. 
 
 
Nyhetsbrev 
Medlemmarna har erhållit 3 nyhetsbrev som författats av Kerstin Ogander. Utdelningen av 
stipendier i Barnögonstiftelsen har ägt rum löpande under året. Konstnärsfondens stipendier 
delades ut i Örebro den 2 juni 2010 i samband med vänföreningens heldagsutflykt.  
 
 
Ekonomi 
Styrelsen kan konstatera att det ekonomiska utfallet varit tillfredsställande. Under året har 
föreningen genom medlemsavgifter 79 860 och gåvor 33 780 samt intäkter från olika 
aktiviteter insamlat kronor 252 990 kronor. Efter kostnader har årets verksamhet inbringat en 
vinst med 90.000 och ett balanserat resultat om 37.363. Styrelsen föreslår att disponibla 
medel, kronor 90.000 fördelas så att Konstnärsfonden får 57 500 SEK och Barnögonstiftelsen 
32.500. Resterande kronor 37 363 kr balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelse bifogas. 
 
 
Sammankomster       
Genom de utsända Nyhetsbreven under året har medlemmarna inbjudits till ett flertal 
sammankomster under kalenderåret 2010. Maria Gad Malmgren och Valentina Andersson har 
varit programansvariga och ordnat välbesökta och välarrangerade program för medlemmarna: 
. 
 

• Torsdagen den 21 januari välkomnades vi generöst i Tessinska Palatset av vår 
hedersordförande Per Unckel med hustru Titti, som lagt varm och personlig touch till 
inredningen i den historiska miljön. Tyvärr tvingades vi maximera deltagarantalet till 
drygt 70, som fick njuta av guidad visning runt i palatset och avsluta med en trevlig 
buffet. Fler hade önskat delta, varför vi hoppas kunna återupprepa programmet igen. 

 
 

• Tisdagen den 24 mars ägde årsmötet rum på Armémuseum. Efter årsmötet intogs 
middag i Loftsalen och medlemmarna kunde med stort intresse ta del av 
kostymskräddaren Laila Duráns föredrag om 1700-talsdräkter och rekonstruktion av 
historiska textiler och mönster. Hon förevisade alster och berättade om aktuella projekt samt 
lottade ut olika produkter. Antalet deltagande medlemmar var 57. 

 
 

• Tisdagen den 24 april besökte vänföreningen Arkitekturmuseet och den 
retrospektiva utställningen med arkitekten och formgivaren Greta Magnusson 
Grossman. Efter att på 1930-talet varit en framstående möbeldesigner i Stockholm 
utvandrade hon tillsammans med sin man 1940 till Beverly Hills i USA. Där blev hon 
under tre årtionden enormt framgångsrik såväl inom möbeldesign som att skapa 
mycket uppmärksammade villor, som även inspirerade framstående amerikanska 
arkitekter. Efter visningen bjöds medlemmarna på vin och tilltugg på Svensk Form. 
Antalet deltagande medlemmar var 33. 
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• Onsdagen den 2 juni arrangerades en heldagsutflykt till Örebro med 70-talet 
deltagare. Vänföreningen inbjöds av landshövding Rose-Marie Frebran till Örebro 
Slott för Konstnärsfondens stipendieutdelning och Länsmuseets invigning av 
utställningen ”Design Bernadotte”. Detta i samband med att ätten Bernadotte firade 
200 år i Sverige och det var just på Örebro Slott som Jean Baptiste Bernadotte valdes 
till landets tronföljare. Prinsessan Marianne delade tillsammans med Rose-Marie 
Frebran ut stipendierna om 50.000 SEK vardera till: Marcus Forss, Anna 
Heymowska, Peter Köhler, Josefin Ljungman, Per Håkan Precht  

 
 

• Torsdag den 28 oktober välkomnades medlemmarna till Svensk Form på temat 
Prins Sigvards Design för att lyssna på utställningskommissarie Cathrine von 
Hauswolff. Cathrine visade bilder och berättade utställningen ”Sigvard Bernadotte – 
Inspiratör, Entreprenör, Designdirektör” som visats i Sofiero Helsingborg, Paris och 
senast i Jean Baptiste Bernadottes födelsestad Pau i södra Frankrike. Vi fick även se 
ett TV-inslag med Prins Sigvard och Prinsessan Marianne berättade själv spontant 
några minnen från Prins Sigvards designkarriär. Kvällen avrundades med ost och vin. 
Antalet deltagande medlemmar ca 30. 

 
 

• Söndagen den 28 november inleddes julen traditionsenligt med adventsgudstjänsten, 
denna gång i Storkyrkan. Domprosten Åke Bonnier höll gudstjänsten och 
presenterade kyrkan. Medlemmarna kunde då beundra den stora Röllakanmattan av 
Prins Sigvards Design som nu i ny tappning låg på sin ursprungliga plats. Den 
skänktes av Prins Sigvard 1954 och låg där i 40 år innan den plötsligt stals. Prinsessan 
Marianne lyckades dock med hjälp av generösa donationer från svenskar i USA 
återskapa mattan som installerades i tid till Kronprinsessans och Daniels bröllop. 
Efter adventsgudtjänsten fortsatte samvaron Kungliga Myntkabinettet för glögg, 
pepparkakor, kaffe och lotterier. Antalet deltagande medlemmar var 105. 

 
 

• Torsdagen den 9 december träffades vänföreningen i Loftsalen på Armémuseet för 
att lyssna till Herman Lindqvist underhållande berättelser ur sin nya bok om ätten 
Bernadotte ”Kungligt och Mänskligt”. Programpunkten hade föreslagits som passade 
avslutning på Bernadotteåret. Menyn följde kungligt tema med inledande Karl 
Johansoppa och avslutande Napoleontårta. Antalet deltagande medlemmar var 74. 

 
Barnögonstiftelsen firade under 2010 framgångsrikt sitt 20-årsjubileum och publicerade i 
samband med detta en jubileumsbok, som generöst tillställdes medlemmarna i vänföreningen. 
Stiftelsens ordförande Professor Gunnar Lennerstrand tackade samtidigt varmt för det 
värdefulla stöd som Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening givit under 
många år till Barnögonstiftelsen, vilket främjat utvecklingen inom barnögonforskning i 
Sverige på ett betydelsefullt sätt. Barnögonstiftelsen tackar också Henrik Ekstrand, en av 
Vänföreningens ständiga medlemmar, för den generösa gåvan han i samband med sin 50-
årsdag skänkte Stiftelsen.  
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Slutord 
Avslutningsvis tackar styrelsen ännu en gång alla Vänföreningens medlemmar för deras 
bidrag och intresse, vilket medverkat till ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår. Vi vill 
också framföra ett särskilt varmt tack till våra många generösa givare samt till sponsorer som 
bidragit med fina lotterivinster som medfört extra intäkter. 

 
 

Stockholm den 22 mars 2011 
 

 
 
 
Ewa Axelson Kumlin  Gunnar Andersson  Iréne am Tegnander 
Ordförande             Vice ordförande  Kanslichef 
 
 
 
Marianne Norée  Pia Lokrantz  Maria Gad Malmgren 
Sekreterare   Skattmästare  Aktivitetsansvarig 
 
 
 
Ann Eisler   Per Odgren 


