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Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Torbjörn Svensson, v ordf,
Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Britt Fogelström, museiansvarig, Christer
Nettelbladt, arkivarie och Ulf Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Sten Erickson,
Göran Eriksson, Ingemar Hamskär, Harry Rågvik, Jan Wigren och Ragnar Zedell.
Margareth Johansson och Kerstin Fogelström har varit adjungerade.
Sällskapethar ca 550 medlemmar. Under ärethar ett femtital nya medlemmar tillkommit
och ett antal har av olika skäl lämnat föreningen.
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Under 2017 har följande aktiviteter genomförts

Årsmötet 17 januari
Ordforanden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till ordforande for mötet valdes Per Göran Traung och till sekreterare Lars Rune.

Ordforanden kunde som så många gånger tidigare även detta år konstatera att
Victoriasalen var fullsatt. Han framförde även sitt tack till redaktionskommittdn ftir ännu
en utmärkt årsskrift nu for forsta gången med en efterlängtad platt rygg. Berndt tackade
Per Göran och Lars for det fornämliga ordforande- och sekreterarskapet - alltid lika
uppskattat av stämmodeltagarna. Efter kaffepausen berättade den välkände fotografen
och författaren Jeppe Wikström om sina vackra bilder från Stockholm och skärgården.

Båtmässan "Allt fiir Sjön" i Ålvsjö
Sällskapet fanns inte med i år eftersom lämplig plats inte kunde ordnas ,

Medlemsresor
Detta år genomfordes en resa till Gillöga imaj Gillögaresorna är unika i sitt slag och
synnerligen uppskattade av de deltagande medlemmarna. Det är heller inte att undra på

när man har ciceroner som Lasse Johansson och Sune Fogelström!
Utflykter i Rolands skärgårdar har ocks skett med Fogelströms båt Elisabeth.



Medlemsarrangemang

Sällskapet anangerade i januari och februari två uppskattade och fulltecknade visningar
av Axel Sjöberg utställningen på Sven-Harrys vackra museum vid Vasaparken med Olle
Granath som ciceron.
I mars besökte medlemmarna Anders Hansers sympatiska biograf pä Kommendörsgatan.
Anders visade tre intressanta filmer bl a en med fagelmålaren Lars Jonsson i hans miljö
på södra Gotland. Biografen läggs tyvärr ner men Anders kommer att forsätta att visa
sina filmer på olika biografer i Stockholm.

Museet
Museet har haft ca 1800 besökare under året och totalt sedan starten 2014 närmare 8000
besökare, vilket imponerar. Det visar också att den djärva id6n med ett Roland Svensson
museum i Ramsmora.var rättänkt. Ett bättre sätt att levandegöra stora konstnärers och
forfattares verk finns knappast. Ändå är det idag få Sällskap som mäktat med detta.

Under sommaren har vi forutom våra pålitliga ordinarie guider under Britt Fogelströms
ledning också haft tre st ungdomar som hjälpt oss under sommarperioden. Vid några
tillftillen niir vi haft större grupper har vi varit 3-4 guider i tjänst. Tidningen Skärgård har
också haft ett styrelsemöte i museet, besöket var mycket uppskattat, även andra foretag
harhar besökt oss i samband med utflykter, en styrka for oss är det samarbetet med
Wikströms fisk. I november hade vi också ett bröllop i museet som var mycket
uppskattat.

För mera detaljer och bilder hänvisar vi till vår arsskrift
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