
 
 

Verksamhetsberättelse för 2016 
 

 
Styrelsen för Föreningen Tjolöholms Vänner får härmed framlägga sin verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2016. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande Margareta La Hertz Adjungerade  Hans Rosén 
Vice Ordförande Marianne Nilsson  Magdalena Kasper 
Kassör Ewe Blomqvist   Karin Kvicklund 
Sekreterare Kenneth Thulin 
Ledamöter Bertil Andersson  Revisorer Inga-Lill Bengtsson 
  Lars Ottosson   Göran Jacobsson 
  Per-Olof Axelsson Rev. Suppl. Bo Svensson 
Suppleanter Mona Andersson Valberedning Boo Å Wallén (sam kall) 
  Bjarke Olsen   Inge Andersson 
  Berit Willardsson  Erik Johansson 
 
Ansvarsfördelningen inom styrelsen utöver styrelseposter: 
La  Kontakt med Stiftelsen 
Marianne Lotteriansvarig med hjälp av Bertil A., Margareta Hed och Ralf Galme 
  samt aktiviteter 
Ewe  Resor, TjolöholmsNytt och kontakt med vänföreningar 
Kenneth Hemsidan, medlemsregistret och kontakt med Stiftelsen 
Bertil  Materielförvaltare och grillmästare 
Mona Medlemsvärvning 
Bjarke Fågelholksansvarig och grillmästare 
Hans  TjolöholmsNytt tillsammans med Per-Olof och Ewe 
Bengt Ove Gunnarsson har ansvarat för städning av strandängar och stigar. 
Varje ansvarig har möjlighet att bilda grupper av intresserade medlemmar runt sitt ansvars-
område. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden samt därutöver haft mail-
kontakter och telefonmöten då det varit behov av brådskande beslut. Sammanträdena har i de 
flesta fall hållits på Slottet. 
Karin Kvicklund m.fl. har medverkat vid de flesta mötena med information om den aktuella 
verksamheten på Slottet, planerade aktiviteter och framfört Slottets önskemål. 
Representanter från Stiftelsen har vid ett tillfälle deltagit i styrelsens möte och berättat om sin 
verksamhet och sina planer för framtiden. 
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Verksamheten 
 
Tjolöholms Vänner har under verksamhetsåret 2016 arbetat i enlighet med föreningens mål och 
riktlinjer d.v.s. att stödja Stiftelsen i dess verksamhet och bevara Tjolöholms unika natur och 
kulturvärden. Föreningen har även utfört en hel del praktiskt arbete på Tjolöholm så som 
strandstädning, rengöring av fågelholkar mm. 
 
Tjolöholmskortet 
Styrelsen har följt tidigare årsmötesbeslut att inköpa ett antal kort till styrelsen att användas vid 
olika arbetstillfällen på Slottet t.ex. strandstädning, publikvärdar, information och bevakning i 
husen. Vid Julmarknaden har samtliga, som deltagit i arbetsgrupperna, fått parkeringskort. Alla 
medlemmar har möjlighet att köpa parkeringskortet, som gäller för parkering och diverse rabat-
ter. Kostnaden är 100 kr d.v.s. halva ordinarie priset. 
 
”Bänkfonden” 
Vid årsmötet 2011 beslöts att Vännerna skulle inrätta en bänkfond till vilken hugade medlem-
mar kunde sätta in valfri summa för att bidra till ett antal bänkar i samband med att Stiftelsen 
rustar upp trädgården runt Slottet. Förutom redan införskaffade 5 bänkar á ca 10000 kr har 
Vännerna dessutom i samband med upprustningen av trädgården sponsrat med 6 st rosen-
bågar á 7500 kr i trädgården. Den aktuella behållningen i bänkfonden är 2300 kr då det under 
2016 influtit ytterligare 750 kr.  
Det finns dessutom önskemål om sittbänkar med bord vid lekplatsen. Föreningen kommer att 
bidra med detta och finansiera det med nettot från lotterierna. 
 
Nationaldagen och Barnens dag 
Vännerna deltog inte i själva Nationaldagsfirandet men väl i Barnensdagsfirandet som delvis 
sammanföll med Nationaldagen. I det fina vädret delade vi ut ballonger till barnen och infor-
mation om Föreningen Tjolöholms Vänner till de vuxna. 
 
Skördefesten 
Årets Skördefest blev tyvärr inställd då underhållsarbetena inte tillät användning av Magasinet. 
 
Julmarknaden 
I magasinet sålde vi lotter och bjöd på pepparkakor, godis och information om vår förening. 
Alla lotterivinster var skänkta av medlemmar och alla de sponsorer, som så givmilt bidragit till 
vårt lyckade resultat. Vi sålde lotter för 54000 kr. Det gav ett netto på 52662 kr. Sammanlagt 
hjälpte 42 av föreningens medlemmar till med lottförsäljningen. Vi fick också några nya med-
lemmar.  
 
Tack till alla de vänner som deltog i arbetet och ett särskilt tack till våra ”vinstjägare”. 
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Medlemsaktiviteter / frågor 
 
Årsmötet ägde rum torsdagen den 3 mars på Slottet. Mötet inleddes med en rundvandring i 
Jane Austen utställningen och för dem som inte deltog i rundvandringen spelade och underhöll 
Birgitta Lindén, Bengt Ove Gunnarsson de minglande besökarna i entréhallen. 
Årsmötet besöktes av 46 personer. 
 
Slottsresan söndagen den 22 maj gick till Skottorps slott där vi drack förmiddagskaffe och där-
efter visades vi runt av slottsfrun. Slottet är mest berömt för att bl.a. Karl XI gifte sig där med 
Ulrika Eleonora av Danmark den 6 maj 1680. Strax intill ligger Skottorps Keramik där vi gjorde 
ett besök. Lunchen intogs sedan på restaurangen Hovs Hallar där vi även njöt av den underba-
ra utsikten ut mot Hallands Väderö. Vi for därefter till Norrvikens trädgårdar där vi fick guid-
ning och möjlighet att beundra de olika trädgårdsarrangemangen. Eftermiddagskaffet fick vi 
hos Café Killeröd på Hallandsåsen. Vi bjöds på deras berömda äppelmarängtårta innan vi star-
tade hemresan. I Slottsresan deltog 33 personer. 
 
Vårmöte 
Torsdagen den 28 maj samlades glada ”Vänner” vid Tjolöholms Grillplats för en stunds gemyt-
lig samvaro. Våra grillmästare Bertil och Bjarke hade i god tid tänt grillarna och hjälpt till att 
duka upp med dricka, bröd och sallad. Ja, de tillbehör som behövs för en lyckad grillning av 
hamburgare och korv. Vår ordförande La hade gjort fantastiska hamburgare som gick åt som 
smör i solsken. Och när vi inte orkade äta mer av hamburgare och korv så dukades det fram 
kaffe och hembakt kaka. En allt igenom trevlig kväll. Vårmötet besöktes av ett 25-tal personer.  
 
Tjolöholms Vänner var den 2016-06-08 värdar för den årliga sammankomsten med Läckö vän-
ner, Gunnebo vänner och Vänföreningen på Nääs. 
 
Höstmöte 
Torsdagen den 8 september samlades 30 medlemmar i Storstugan. Denna kväll ägnades åt 
Hunehals, en medeltida borg, som det finns rester kvar av i och vid Hanhals holme. Förening-
en, som bildats för att sprida ljus över och bevara minnet av verksamheten här, har på några få 
år fått fram en mycket intressant historia. Om detta berättade föreningens ordförande och visa-
de kartor och skisser på hur man tror att det sett ut och vilka tankar som finns för verksamheten 
framåt. Två av medlemmarna visade också prov på olika klädesplagg, som de själva sytt upp i 
en studiecirkel och som de tror att man var klädda i på medeltiden. Alla blev mycket intressera-
de och vi bör nog följa upp denna kväll med ett besök på Hunehalls. Som vanligt avslutades 
kvällen med kaffe, smörgås och kaka och då fanns även tid att titta lite närmare på kläderna och 
ställa ytterligare frågor.  
 
Oktobermys den 20 oktober i Storstugan. 
Oktobermys arrangeras på medlemmarnas begäran. 
Denna gång fick vi en härlig upplevelse av djur och natur. Vår medlem Bertil Pettersson, som är 
naturfotograf, berättade i ord och bild om sina äventyr i samband med att han fotograferat 
björn och andra vilda djur. Mest handlade det om stora djur i norra Sverige. Bertil hade också 
med sig sin nya bok och tavlor, som var till försäljning. Kvällen avslutades med kaffe, smörgås 
och kaka. Totalt var vi 34 medlemmar som mött upp till detta trevliga mys. 
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Medlemsantalet under året har varit 316 och i medlemsavgifter har det influtit 37150 kr. 
 
Medlemsvärvning 
Värvning av nya medlemmar pågår ständigt och under 2016 fick vi 25 nya medlemmar till 
föreningen. Vi delade ut ballonger på barnens dag med reklam för Tjolöholms vänner och flyg-
blad till de vuxna med samma text, som skylten som sitter i slottsbutiken. Det var mycket upp-
skattat av både vuxna och barn. På Julmarknaden gjorde vi alla våra ansträngningar för att 
locka nya till föreningen. 2017 siktar vi på att få ännu fler medlemmar och med allas hjälp hop-
pas vi att vår fina förening skall växa och bli stark och hållbar för framtiden. 
 
Medlemsbladet TjolöholmsNytt  
TjolöholmsNytt är ett medlemsblad som kommer ut fyra gånger om året. Innehållet summerar 
vad som har hänt och vad som kommer att hända på Tjolöholm samt kallelser och inbjudningar 
till olika aktiviteter såsom Årsmöte, Vårmöte, Höstmöte, Skördefest och Julmarknad. Tjolö-
holmsNytt innehåller även en presentation av årets styrelse. Varje år även ett reportage från 
gångna årets medlemsresa och inbjudan till årets kommande resa. Bladet presenterar även 
Tjolöholms Slotts olika aktiviteter. Alla medlemmar i Tjolöholms Vänner får Tjolöholms Nytt 
med post ofta med någon separat bilaga. 
 
Slutord  
Ånyo vänder sig styrelsen till medlemmarna och tackar för ett intressant verksamhetsår!  
Vi vänder oss då särskilt till alla de som deltagit aktivt i olika arrangemang och arbetsuppgifter. 
I år blev det tyvärr ingen Skördefest men Julmarknaden gav oss tillfälle att informera om före-
ningens verksamhet. Vi vill bilda en styrgrupp som arbetar med att ta fram riktlinjer för vårt 
arbete. Vid Skördefesten och Julmarknaden behöver vi - som alltid - hjälp av många medlem-
mar och vi hoppas att många fler vill delta i det arbetet under 2017. 
 
 
Tjolöholms Vänner i januari 2017 
 
 
 
La Margareta Hertz  Marianne Nilsson  Ewe Blomqvist 
 
 
Kenneth Thulin  Bertil Andersson  Lars Ottosson 
 
 
Per-Olof Axelsson  Mona Andersson  Bjarke Olsen 
 
 
Berit Willardsson  Hans Rosén 


