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 PRINSPARET 
SIGVARD OCH MARIANNE BERNADOTTES VÄNFÖRENING 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 
 
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. 
 
Årsmöte 
Vänföreningens femtonde årsmöte ägde rum den 15 mars 2012 i Kammarsalen, Berns 
Salonger, Berzelii Park, Stockholm. 44 medlemmar närvarade. Styrelsen, som valdes 2011, 
kvarstod: Ordförande: Ewa Kumlin; Vice ordförande: Per Odgren; Övriga styrelseledamöter: 
Pia Lokrantz, Maria Gad Malmgren, Marianne Norée, Iréne AM Tegnander, Nyval: Valentina 
Andersson, Louise Wramner, Håkan Norelius. Revisorer (omval): Astrid Nordenstam, Peter 
Hammargren. Revisorssuppleant (nyval): Kerstin Grebner.  
 
Valberedning (omval): Astrid Nordenstam, Kerstin Ogander. Stig Sundberg.  
 
Efter årsmötet gjorde konsertpianisten Jacob Moscowicz och sångerskan Suzie Prytz ett 
uppskattat framträdande i Kammarsalen. Årsmötet avslutades med supé och god stämning i 
foajén.  
 
Avgångar 
Under 2012 begärde Skattmästare Pia Lokrantz per den 31 maj 2012, på grund av alltför hög 
arbetsbelastning, utträde ur styrelsen. Likaså meddelade Iréne AM Tegnander den 31 
december 2012 att hon ej ställer upp för omval till styrelsen. 
 
Revisorerna Peter Hammargren (6 november 2012) och Astrid Nordenstam (14 januari 2013) 
har båda ställt sina platser som revisorer till förfogande inför årsmötet 2013. Astrid 
Nordenstam har dessutom begärt avgång ur valberedningen. 
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Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick, före årsmötet i mars 2013, till 340 personer. Medlemmarna har 
aktivt deltagit i alla Vänföreningens program. 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under 2012 hållit 4 protokollförda sammanträden. Till dessa protokoll kommer 
också årsmötesprotokollet daterat 2012-03-15. Det har varit särskilt glädjande att Prinsessan 
Marianne deltagit i de flesta av föreningens styrelsemöten, som samtliga 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 
föreningens webbplats www.bernadottevannerna.se utvecklats liksom det digitaliserade 
medlemsregistret. Louise Wramner är redaktör för nyhetsbreven, Håkan Norelius är it-
ansvarig och aktiviteterna arrangeras av Maria Gad Malmgren och Valentina Andersson.  
 
Nyhetsbrev 
Medlemmarna har under 2012 erhållit 4 nyhetsbrev, samtliga författade av redaktören Louise 
Wramner. Utdelning av stipendier i Barnögonstiftelsen har ägt rum under året. 
Konstnärsfondens stipendier delades ut den 7 juni i samband med en galamiddag för 30-
årsfirandet av Konstnärsfonden på Grand Hotel Stockholm. 
 
Ekonomi 
Styrelsen kan konstatera att det ekonomiska utfallet varit tillfredsställande. Under året har 
föreningen genom medlemsavgifter 70 800 och gåvor 41 300 samt intäkter från olika 
aktiviteter 84 355 insamlat kronor 196 455. Efter kostnader har årets verksamhet inbringat en 
vinst med 80 000 och ett balanserat resultat om 37 363. Styrelsen föreslår att disponibla 
medel, kronor 117 363 fördelas så att Konstnärsfonden får 80 000, medan Barnögonfonden 
avstår utdelning. Resterande kronor 37 363 kr balanseras i ny räkning. 
 
Sammankomster       
Genom de utsända Nyhetsbreven under året har medlemmarna inbjudits till ett flertal 
sammankomster under kalenderåret 2012. Maria Gad Malmgren och Valentina Andersson har 
varit programansvariga och ordnat ännu flera välbesökta och välarrangerade program än 
vanligt för medlemmarna 2012:  
. 

• Lördagen den 11 februari  höll Micael Ernstell, intendent vid Nationalmuseum en 
föreläsning om Prins Sigvard med titeln ”Sigvard Bernadotte – formgivare i 
modernismens anda” i Karl XV-salen på Stockholms Slott dit medlemmarna hälsades 
välkomna. 

 
• Torsdagen den 23 februari fick medlemmarna en guidad visning av 

Observatoriemuséet och Observatoriekupolen, där stjärnhimlen kunde beskådas. Efter 
guidningen samlades de 20-tal deltagarna i Kafé Himlavalvet för en avslutande supé.  

 
• Torsdagen den 15 mars Årsmöte i Kammarsalen, Berns. Årsmötesförhandlingarna 

åtföljdes av trevligt musikframträdande av konsertpianisten Jacob Moscowicz och 
sångerskan Suzie Prytz. Kvällen avslutades med asiatisk Kycklingwok i Bentobox i 
god stämning på Berns. 44 medlemmar närvarande.  
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• Onsdagen den 18 april  arrangerades en guidad visning av Svenska Akademien av 
kanslisamordnare Odd Zschiedrich. Kvällen inleddes med ett glas mousserande vin 
och avslutades med en vårmiddag på Brasserie le Rouge i Gamla Stan. Deltagarantal: 
26 personer. 

 
• Lördag den 29 september ordnades busstur till Sörmland och Elghammars Slott, där 

Hertiginnan Christina d’Otrante välkomnade, guidade och bjöd på en höstinspirerad 
lunch i form av viltfärsbiffar med kantarellsås vid vackert dukade bord i slottets 
matsal. 51 entusiastiska deltagare hade slutit upp. 

 
• Onsdagen den 24 oktober hölls ett föredrag av fil. dr Astrid Tydén-Jordan om 

drottning Kristinas förgyllda kröningskaross från 1650. Medlemmarna fick också en 
unik visning av en rekonstruktion av karossen som har ett eget museum i Ulriksdals 
slottspark. Efter föredraget serverades de 20-talet deltagarna en Karl-Johansoppa på 
Ulriksdals Wärdshus.  

 
• Lördagen den 1 december  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 
ännu en lärorik betraktelse om julpsalmernas ursprung. Efter gudstjänsten intogs 
glögg och kaffe på Kungliga Myntkabinettet, med lotteri och tacktal av professor 
Gunnar Lennerstrand och föreningens hedersordförande Peter Hammargren. Antal 
deltagare var 85 personer. 

 
Torsdag den 7 juni arrangerades i extern regi en ståtlig galamiddag på Grand Hotel för att fira 
30-årsjubileet av Konstnärsfonden Marianne & Sigvard Bernadotte Arts Awards med 
inbjudna internationella och svenska gäster samtidigt som årets stipendier delades ut. Under 
30 år har över 150 stipendier delats ut. Årets stipendiater fick vardera 50 000 kronor: Behnaz 
Aram (design), Yinjia Gong (sång) Paulina Pfeiffer (sång), Nina Zanjani (teater) och 
Kristoffer Zetterstrand (måleri) Stipendierna delades ut av Konstnärsfondens beskyddare 
Prins Carl Philip och i närvaro av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, konferencier 
Kristin Kaspersen.  
 
Torsdag den 13 september inbjöd Barnögonstiftelsens ordförande professor Gunnar 
Lennerstrand till utdelning av Prinsessan Marianne Bernadottes pris på S:t Eriks 
Ögonsjukhus. Priset gick till med dr Anna-Lena Hård, Göteborg. Pristagaren gav en 
föreläsning, som åtföljdes av musikalisk underhållning och mingel. Samtliga medlemmar i 
vänföreningen inbjöds. 
 
Slutord 
Avslutningsvis tackar styrelsen ännu en gång alla Vänföreningens medlemmar för deras 
bidrag och intresse, vilket medverkat till ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår. Vi 
tackar särskilt våra mångåriga revisorer Astrid Nordenstam och Peter Hammargren för deras 
värdefulla insatser för vänföreningen, när de nu avgår i samband med årsmötet 2013. Varmt 
tack även till avgående styrelsemedlemmar. Vi vill också framföra ett särskilt tack för alla 
generösa donationer samt till sponsorer som bidragit med lotterivinster. 

 
 
 
 


