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Under verksamhetsåret har hållits fem styrelsesammanträden.  
Mötena har ägt rum den 23 januari, den 29 mars, den 9 maj, den 20 september och den 29 novem-
ber. Förutom septembermötet, som hölls på Hellby säteri, har sammanträdena ägt rum på Västerås 
slott.   
 
Medlemsaktiviteter: 
Föreningen har under det gångna året bjudit in till tre medlemsaktiviteter.  
 
I samband med årsstämman den 9 maj 2006 på Strömsholms slott genomfördes en visning av slotts-
arkitekten Björn Norman och kvällen avslutades med en måltid i Stenköket. 48 personer deltog. 
 
Den 10 september gick resan till Ängelsberg och Odensnäs. 35 personer följde med i det vackra 
sensommarvädret. Paret Jonas Swärd och Marie Bjerndahl Swärd visade och berättade om Odens-
näs. Kultursekreterare Sten Bernhardsson guidade oss runt i samhället och berättade bl a om Isak 
Gustaf Clason och hans villor.  
 
Den 29 november bjöds vi till medlemskväll med Carl-Jan Granqvist på Västerås slott. Carl-Jan 
höll ett minnesvärt anförande om mat och regional utveckling, länsmuseets chef Carl-Magnus 
Gagge berättade om framtidsplaner för museet och vår ordförande tillika landshövding Mats Sveg-
fors presenterade idén om en Västmanländsk kokbok. Kvällen avslutades med en måltid i represen-
tationsvåningen, där vi bjöds på delikata smakprov ur den kommande kokboken.  
 
Övrigt: 
Visningar av den då nyförvärvade Scheffelska porträttsamlingen ägde rum den 27 februari och den 
8 mars. Även efter det har många personer och grupper i olika sammanhang fått möjlighet att kom-
ma till representationsvåningen och se samlingen från Geddeholm. George Samourkas har anlitats 
som guide. Hans breda och djupa kunskap kring konstnären och porträttsamlingen har varit till 
mycket stor nytta vid dessa tillfällen.  
 
Insamlingen till finansieringen av samlingen har fortskridit och vid årets slut hade närmare 700 000 
av de 800 000 kr som vi fick i kredit av Länsförsäkringar Bergslagen influtit i bidrag. 
 
Initiativ har under året tagits till att inleda det Västmanländska kokboksprojektet. Styrelsen har fat-
tat beslutet att en bok med arbetsnamnet ”En kulinarisk guide i Västmanland” skall ges ut av före-
ningen. Ett par inledande möten har hållits och föreningen har tacksamt tagit emot ett utlovat spon-
sorbidrag från bolagen Care of Haus och Arkpressen.  
 
Med målsättning att bygga upp en skriftserie med kopplingar till Geddeholmssamlingen har en nät-
verksträff med framförallt historielärare från gymnasieskolor, men också från Mälardalens Högsko-
la ägt rum på Västerås slott. Syftet har varit att engagera elever och studenter till uppsatsskrivande 
med anknytning till porträttsamlingen.  
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En ansökan om bidrag till föreningens verksamhet ur Jacob Wallenbergs stiftelse, Särskilda fonden, 
har sammanställts och skickats in under slutet av november månad. 
 
Styrelsen beslutade att inte utse någon kulturbevarare under 2006.  
 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till närmare 200. 
 
 
Viktig händelse som ägt rum efter verksamhetsårets slut 
 
I samband med att vd:n för Länsförsäkringar Bergslagen, Jan Karlsson, avtackades vid bolagets års-
stämma den 29 mars 2007 fick vår ordförande till föreningen emotta ett bidrag att användas i enlig-
het med föreningens ändamål. Gåvobeloppet uppgår till inte mindre än 2 000 000 kr och styrelsen 
har framfört ett utomordentligt stort tack till Länsförsäkringar Bergslagen och dess ordförande 
Frans-Henrik Schartau för detta. 
 
 
 
Under året har i styrelsen ingått som ordinarie ledamöter 
Mats Svegfors, ordf. 
Frans-Henrik Schartau, vice ordförande 
Lena Fryksell, kassör 
Kirsten Brogaard, sekreterare 
Per-Olov Sahl 
Lars Gombrii 
Catharina Piper 
KG Samourkas 
 
som suppleanter 
Anders Ahlberg 
Mona Pers 
Nils Gardell 
Elisabeth Forsberg 
Björn Norman 
 
valberedningen har utgjorts av 
Claes Tersmeden, sammankallande 
Elisabeth Westerdahl 
Carin Thorsén 
 
revisorer har varit   
Gerhard Winroth 
Staffan Rune 
 
revisorssuppleanter 
Per Wannesjö 
Staffan Rune 
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