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Styrelsen lämnar härmed följande berättelse över verksamheten:  

   

 Styrelsen har inte haft något styrelsemöte under året, men väl underhandskontakter sinsemellan. 

 

Antalet medlemmar har under året varit 270 st, varav 98 familjer och 74 enskilda och två företag. Av 

dessa utgör 8 familjer ständiga medlemmar. 

 

                  2013-08-25 Temadag på Säröhus 

I strålande väder genomfördes Föredraget ”Husen på Särö från dåtid till Nutid”. Föreställningen var 

välbesökt,  det kom över 150 deltagare. En utställning i anslutning till aulan, visade även andra 

intressanta och spännande saker. Björn Alarik gick igenom den tekniska utvecklingen av museet och 

ambitionerna med kommande förbättringar. "Särö vita damer" gjorde ett bejublat uppträdande. Efteråt 

bjöds alla deltagarna på en måltid på Säröhus med en somrig kalvfilé pyntad med bär, sås, potatis och 

sallad och vin, samt kaffe och kaka, därefter var det fritt fram att besöka det nybyggda hus där Torgny 

Berntsson bor, som inspirerats av amerikanska arkitekter som Frank Lloyd Wrights. 

 

2013-08-25 Extra årsmöte på Säröhus 

På extramötet beslöts procedur och regler för att utse hedersmedlem i Vänföreningen. 

Föreningen har genomfört guidade vandringar runt Särö, återlommande informerat medlemmarna om 

intressanta nyheter i museet, samt medverkat till material till, som utveckling av museet. 

 

Under året donerade vänföreningen 35.000 kronor till Stiftelsen Särö Kulturarv. Totalt genom åren 

85.000 Kronor. Ekonomin under året har varit i balans och resulterat i en förlust på 1.437,50 kronor.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet, att till Stiftelsen Särö Kulturarv donera 35.000 Kr för år 2014 avsedda för 

Stiftelsen Särö kulturarvs driftkostnader. Dagens behållning utgör 38.256,20 Kronor. 

 

Styrelsen har bestått av nedan 7 ordinarie ledamöter 

 

Särö 2014-05-25 
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