PRINSPARET
SIGVARD OCH MARIANNE BERNADOTTES VÄNFÖRENING

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011
Årsmöte
Vänföreningens fjortonde årsmöte ägde rum den 22 mars 2011 på Italienska Kulturinstitutet
på Gärdet. 54 medlemmar närvarade. Årsmötet valde följande styrelse: Ordförande: Ewa
Kumlin; Vice ordförande: Per Odgren; Övriga styrelseledamöter: Pia Lokrantz, Maria Gad
Malmgren, Marianne Norée, Iréne Tegnander, Nyval: Valentina Andersson, Louise Wramner,
Håkan Norélius. Revisorer (omval): Astrid Nordenstam, Peter Hammargren.
Revisorssuppleant (nyval): Kerstin Grebner. Valberedning (omval): Astrid Nordenstam,
Kerstin Ogander. Stig Sundberg. Efter årsmötet gav pianisten och tidigare stipendiaten Henrik
Måwe en uppskattad pianokonsert. Årsmötet avslutades med en god italiensk buffé under glad
samvaro.

Vänföreningens Hedersordförande Per Unckel avled under året
Till vår stora sorg och saknad, gick hedersordförande Per Unckel bort den 21 september 2011,
endast 63 år gammal, efter en tapper kamp mot sjukdomen. Marianne Bernadotte och
ordföranden närvarade vid begravningen och lämnade en krans från vänföreningen. Marianne
Bernadotte skrev dessutom personligen ett kondoleansbrev till hustrun Titti och familjen.
Paret Unckel har varit exceptionellt gästfria och engagerade i vänföreningen

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 till dessa samt att skapa trevnad för medlemmarna genom att ordna
sammankomster med aktuella och kulturella inslag.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgick, före årsmötet i mars 2011, till 386 personer. Medlemmarna har
aktivt deltagit i alla Vänföreningens program.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under 2011 hållit 5 protokollförda sammanträden. Till dessa protokoll kommer
också årsmötesprotokollet daterat 2011-03-23. 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. Louise Wramner är redaktör för nyhetsbreven, Håkan Norelius är
webbredaktör och aktiviteterna arrangeras av Maria Gad Malmgren och Valentina Andersson.

Nyhetsbrev
Medlemmarna har under 2011 erhållit 3 nyhetsbrev. Det första författat av tidigare redaktören
Kerstin Ogander, och de senare av nya redaktören Louise Wramner. Utdelning av stipendier i
Barnögonstiftelsen har ägt rum under året. Konstnärsfondens stipendier delades ut på
Waldemarsudde den 29 maj 2011 och följdes av en middag på Blå Porten, Liljevalchs

Ekonomi
Styrelsen kan konstatera att det ekonomiska utfallet varit tillfredsställande. Under året har
föreningen genom medlemsavgifter 75 050 och gåvor 29 075 samt intäkter från olika
aktiviteter insamlat kronor 210 815 kronor. Efter kostnader har årets verksamhet inbringat en
vinst med 70 000 och ett balanserat resultat om 37 363. Styrelsen föreslår att disponibla
medel, kronor 107 913 fördelas så att Konstnärsfonden får 70 000 SEK, medan
Barnögonfonden avstår utdelning. Resterande kronor 37 913 kr balanseras i ny räkning.
Förvaltningsberättelse bifogas.

Sammankomster
Genom de utsända Nyhetsbreven under året har medlemmarna inbjudits till ett flertal
sammankomster under kalenderåret 2011. Maria Gad Malmgren och Valentina Andersson har
varit programansvariga och ordnat välbesökta och välarrangerade program för medlemmarna:
.
•

Onsdagen den 16 februari erbjöds medlemmarna en speciellt guidad visning av den
omtalade utställningen Kinas Terakottaarmé på Östasiatiska Museet. Därefter bjöds
på buffet med mingel i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen. Deltagarantal: 28

•

Tisdagen den 22 mars ägde årsmötet rum på Italienska institutet på Gärdet. Efter de
formella årsmötesförhandlingarna, underhöll framgångsrike konsertpianisten och
tidigare stipendiemottagaren Henrik Måwe med några stycken, innan kvällen fortsatte
med italiensk buffet i institutets lokaler. Antalet deltagande medlemmar var 54 st.

•

Söndagen den 29 maj delades Konstnärsfondens stipendier ut på Waldemarsudde.
Prinsessan Marianne delade ut stipendierna om 50 000 kronor vardera till: Hanna
Alström (teater), Melinda Kinnaman (teater), Simon Klenell (design), Fredrik Lycke
(musik-sång) och Astrid Svangren (konst). Stipendiaterna berättade om sina pågående
projekt. Fredrik Lycke sjöng från sin pågående repertoar i Jesus Christ Superstar.
Kvällen avslutades med buffetmiddag på Blå Porten, dit Fredrik Lycka anslöt efter
kvällens föreställning och framförde ytterligare några nummer. Antalet deltagande
medlemmar var 114 st.

•

Onsdag den 2 november var det åter dags att besöka en unik utställning när Inkas
guldskatter visades i Bergrummet på Östasiatiska Museet. Uppslutningen var god,
trots begränsat deltagarantal, och kvällen rundades av med mat och mingel i Svensk
Forms bibliotek på Skeppsholmen. Antalet deltagande medlemmar var 32 st
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•

Lördag den 26 november samlades vänföreningen traditionsenligt i Slottskyrkan för
adventsgudtjänst, under ledning av kyrkoherde Erland Ros. I kyrkan sjöng vi
tillsammans med Yvonne af Ugglas och hennes stora kör för alla. Erland Ros gav,
iklädd 1700-talsdräkt och peruk en lärorik och underhållande enmansföreställning sin
Gustav III:s skulptör, Johan Tobias Sergel. Sergel som bland annat skapat altartavlan i
Slottskyrkan. Efter en guidad visning av Livrustkammaren serverades adventskaffet i
Stensalen. Sedvanligt lotteri avslutade eftermiddagen. Antal deltagare var ett 100-tal.

Under sommaren 2011 visades även en speciell utställning Design Sigvard Bernadotte på
Läckö Slott i Västergötland. Utställningen var arrangerad av Marianne Bernadotte i samråd
med intendent Michael Ernstell från Nationalmuseum. Utställningen visade dukat bord med
servis, glas och bestick och andra exempel från Sigvard Bernadottes 70-åriga gärning.
Torsdagen den 8 september inbjöd Barnögonstiftelsens ordförande Gunnar Lennarstrand till
utdelningen av Prinsessan Marianne Bernadottes pris till Docent Agneta Rydberg i Aulan på,
S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Agneta Rydberg höll en föreläsning med rubriken ”Hur
ser Barn” och Stockholms Musikgymnasium och Kungsholmens gymnasium underhöll med
körsång.

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 15 mars 2012

Ewa Axelson Kumlin
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