
 

 

Medlemsbrev 2/2023 

 

Årsmötet den 14 februari. 

Först och främst vill jag tacka alla närvarande medlemmar, 45 stycken, som valde mig till er 

nya ordförande i vår förening. 

Vad är det ni har valt? En liten presentation kan vara på plats! 

Stefan Thoresson, 71 år, gift med Carin och vi har två söner. Jag flyttade till Gävle 1965. 

Efter studenten läste jag ekonomi i Uppsala och inledde därefter min yrkeskarriär. Återvände  

till Gävle 1977 där vi flyttade in i en stor orenoverad lägenhet på Nygatan 35. Vi var på den 

tiden begåvade med tre ärvda katter. Stort och bra för oss två (och katterna). Flyttlasset gick 

1984 till Tegnérvägen. Nästa flytt skedde 1989/90 till vår nuvarande bostad på Linnévägen. 

Intresset för konst och antikviteter har vi båda med oss ”hemifrån”. Under studietiden 

utvecklade vi gemensamt dessa intressen med många besök på auktioner och utställningar 

samt hos konst-och antikhandlare.  

Vi har fritidsbostad i Dalarna och jag har haft det i Hälsingland. Dessa två fantastiska 

allmogelandskap har gett oss möjligheter att fördjupa och utveckla våra intressen! 

Vi har nog varit medlemmar i minst 25 år i föreningen. 

Under årsmötet invaldes även Elisabeth Mårsell. Hon har liksom jag varit yrkesrevisor och 

kommer att övertaga räkenskaperna efter mig. 

Vidare invaldes Fredrika Nordahl-Westin verksam vid Högskolan här i Gävle. 

Under årsmötet fick vi möjlighet att avtacka avgående ordföranden Karl-Axel Bladh samt 

mångårige styrelseledamoten LissBritt Landén. Vi tackar båda två för ett mycket gott arbete i 

styrelsen och för att de alltid verkat med medlemmarnas bästa. 

Övriga styrelsemedlemmar Carl-Magnus Gagge, Rikard Eriksson, Muriel Bjureberg och 

Micael Dahlberg omvaldes.  

Utlottningen av konst på medlemskapet. Vinnare i år blev Håkan Englund, Valbo. Övriga 

vinnare, som ej var närvarande, kommer jag att kontakta så att vinsterna kommer till 

rättmätiga ägare. 

Vi hade ett traditionellt lotteri med fina priser. Vinnare av Cyréns Djävulsglas blev en lycklig 

Muriel Bjureberg! Vi tackar alla som stöttade lotteriet med fina priser. 



 

Hedvig Rasmus Sjöström - 2022 års stipendiat 

Årets stipendiat begåvade oss med en intressant föreläsning om sin konst och dess utveckling. 

Jag rekommenderar Arbetarbladets utförliga artikel från lördagen 17 februari. 

 

Fattade styrelsebeslut 

Styrelsen har under året beslutat att stödja Länsmuseet med 30000 kronor till 

lördagsverksamhet för ungdomar. Verksamheten sker i vår under 5 lördagar. För ett antal år 

sedan var vi också involverade i liknande projekt. Som framgår av nyss lämnade 

verksamhetsberättelse har föreningen medel för att utge sådana bidrag. 

 

Jubileumsåret 2023 

Det torde vara bekant att det i år är 80 år sedan som föreningen bildades. Det skall 

uppmärksammas av oss! 

Vi återkommer i frågan så snart styrelsen har beslutat om programpunkter och andra 

festligheter! 

Vi ser gärna att vi får input från medlemmarna! Kontakta oss och tala om vad DU skulle vilja 

att vi uppmärksammar 80-års jubileet med! Alla idéer välkomnas! 

 

Medlemmarnas betydelse 

Verksamheten vilar på medlemmarna! Utan er skulle vi inte ha någon förening!! Då behöver 

ni ingen styrelse heller! 

Vad just DU kan göra för att denna förening skall utvecklas; 

Du kan ge gåvor i alla olika former! 

Du kan värva en ny medlem! Om varje medlem värvar en ny – då blir vi över 300 

medlemmar i år!! 

Betala årets medlemsavgift om 250 kr till plusgiro 567579-8, om du inte gjort det redan! 

Avslutningsvis kan meddelas att medlemsutvecklingen under året har varit god! 

 

Gävle 20 februari 2023 

Stefan Thoresson, ordförande 

070-5905612 

Stefan.Thoresson@abtrevision.se 


