
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN                              1/3       
TALLBOS VÄNNER 2019

Styrelse    Ordinarie ledamöter
Ordf         Inger Vikström
V ordf         Hélène Lindahl
Kassör         Per-Johan Emtell
Lars Westerman, ordf,  Stiftelsen         
Håkan Jonsson,   sekr, Stiftelsen
Gunnar Grünbaum, kassör, Stiftelsen
Kerstin Olsson
Åsa Edsvik
Ulla Eriksson
Hans Öhlin (adj)

      
Revisor           Per Zackrisson
Ersättare         Vakant

Valberedning  Vakant

Sammanträden
Årsmötet hölls den 19 maj. Efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte samma dag. 
Styrelsen har dessutom haft 4 protokollförda sammanträden under året.

Tallbos Vänners styrelse har, liksom tidigare år, arbetat i olika grupperingar, bland annat för 
värdepapper, marknadsföring, utställningar och program.

Möte med veckoslutsvärdar har hållits på Kungsfors Herrgård den 15/5 och den 16/11, 
2019. 

Säsongen öppnade den 19/5. Invigningstalare var Bernt Olov Andersson, författare från 
Sandviken. Ovansjö spelmän underhöll.

Verksamhet 
Tallbo har varit öppet för besökare under sommaren från 18/5 till 11/8, lördagar och 
söndagar mellan kl. 13 och 17. Tre utställningsperioder genomfördes planenligt. Utställarna 
hade valts ut av gruppen för utställningar. Lokalpressen ställde upp vid de tre 
pressvisningarna. För programmen svarade programgruppen.

Utöver de etablerade konstnärerna visade elever från Gullhedsskolan i Järbo, sina konstverk 
i en utställning i Åstugan. 16 föredrags-, musik- och kulturprogram har genomförts 
inklusive musiken vid  vernissagerna.

Gullhedsskolans konstutställning flyttades senare under hösten, av Föreningen Tallbos 
Vänner, till Länsmuseet i Gävle, där den fanns några veckor i november/december för 
allmänhetens beskådande! Den blev mycket omtyckt!
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Kaffeserveringen 
med hembakat bröd har som tidigare genomförts till allas belåtenhet av veckosluts-värdarna.
                                                                                                                                                    
Anslag och Bidrag 
Se årsredovisningen för 2019.                                                                                                    

En vattentoalett och ett tvättställ installerades i början av sommaren i det gamla dasset. 
Mycket välbehövligt och bra för våra besökare. Det blev en stor kostnad för Tallbos Vänner.
  
Tallbostipendiet 
”Tallbostipendiet till minne av Ecke Hedberg och makarna Gurli och Sigge Lindwall”, 
utdelades sedvanligt.  Stipendiaten är utsedd av Konstskolan i Gävle. Stipendiet är på 
10.000 kronor. 

Information och marknadsföring 
Liksom föregående år har en programfolder för 2019 tagits fram för distribution inom och 
utom kommunen. Tallbos hemsida www.tallbo.se har fungerat under hela året och 
regelbundet uppdaterats. Besöken på hemsidan ökar från år till år. Det är glädjande att fler 
och fler hittar oss på nätet i olika sammanhang. 

Vernissager och andra program har annonserats i lokalpressen och Tallbo har presenterats i 
Gästrikland Turism, på facebook, Sandvikens kommun m fl, samt i Sveriges 
Konstföreningar i en egen tallbosida i SK: s samlingsportal. 

Tallbos Vänner har deltagit i träffar med Turism Gästrikland, Sandvikens turistnätverk och i 
andra sammanhang där vi haft möjlighet att marknadsföra oss.
Inger Vikström ingår som styrelseledamot i Sveriges Konstföreningar Gävleborg (SKG) och
har här också möjlighet att marknadsföra Tallbo inom länet. 

I Stiftelsens regi
Vakthållning av Tallbo har ordnats genom ett boendeschema för sommarperioden.
Parkvård, inkl trädfällning, slyröjning, gräsklippning samt viss renovering har utförts av bl a
Järboalliansen, samt ideellt. Tallbos granne, Anders Thunvall, har lämnat värdefull hjälp 
med bl.a. transporter och andra insatser. Målning och reparations- och underhållsarbeten, 
har skötts som tidigare år. För detaljer se Stiftelsens verksamhetsberättelse. 

Antalet besökare 
Antalet besökare ökade i jämförelse med föregående år, till 2100 besök. Entréavgiften var 
under 2019, 50 kr. Flera gruppbesök har tagits emot andra dagar och tider än på de ordinarie
öppettiderna. Elever från Gullhedsskolan i Järbo har besökt Tallbo på guidade turer.

Antalet medlemmar 
Antalet medlemmar är ca 300 personer. Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr/medlem. 

Medlemmarnas insatser 
Hans Öhlin, tidigare mångåriga styrelseledamot, har med sin kunskap och erfarenhet av 
Tallbo adjungerats i styrelsearbetet. Han har bidragit med mycket värdefulla insatser för 
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Tallbo, vilket särskilt uppskattats.
Värdparen har genomfört besöksservice, kaffeservering och övrig sommarverksamhet på ett
engagerat och föredömligt sätt. 

Styrelsen var inbjudna till ett studiebesök på Zorns museum i Mora och till sommar ateljen i
Gopsmor vid Dalälven, norr om Mora.  Detta genomfördes i mitten av augusti.  Resan 
gjordes för att utbyta idéer och erfarenheter av utställar- och besöksnäringen och att 
stimulera till en fortsatt ideell verksamhet för Tallbo. 
                                                                                                          
Styrelsen framför ett hjärtligt tack till alla som på något sätt bidragit till att Tallbo 
sommaren 2019 har kunnat genomföra sin planerade verksamhet.                                           

Sandviken den 16 maj 2020.
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