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Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsen för Vallentuna konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 
året 2016:

Föreningen har under året haft följande styrelse och övriga funktionärer:

Styrelsen
Alf Åhbeck, ordförande
Stig Rybrink, vice ordförande
Lennart Hallsten, sekreterare
Gun-Britt Sandström, kassör
Hans Göransson, ledamot
Suppleanter
Maj Norling
Marjatta Saastamoinen

Inköpsgrupp
Valda av årsmötet
Mona Beck-Andersson
Louis Sparr
Lennart Ålund
Utsedd av styrelsen
Stig Rybrink

Utställningsgrupp
Valda av årsmötet
Hans Göransson, (styrelsens representant i arbetsgruppen)
Lena Björn Svensson
Mats Nicklasson
Marjatta Saastamoinen

Konst i Roslagen
Stig Rybrink
Hans Dhejne

Revisor
Bo Isakson 
Revisorssuppleant
Anders Torberger

Valberedning
Anders Torberger, sammankallande
Jan-Erik Forsberg, 
Lars-Olof Hilmertz.

1
2017-01-08 Lennart Hallsten



Vallentuna konstförening

Styrelsen
har under året haft 7 protokollförda sammanträden i Galleri Frejas lokaler samt ett antal 
informella kontakter.

Inköpsgruppen
Inköpsgruppen har svarat för val och inköp av de 15 vinsterna till årets medlemslotteri. För att
underlätta en variation av prisklasser och konstarter för vinsterna har en precisering av 
inköpspolicy och inköpsrutiner fastslagits.

Utställningsgruppen
En ändring under året har varit att kommunens kulturförvaltning arrangerat flertalet utställ-
ningar i Konstkuben i Kulturhuset med professionella konstnärer och skapande verksamheter, 
som Kulturskolan, inom kommunen. Verksamheten med ”Månadens konstnär” i Kulturhuset 
där föreningen tidigare medverkat har därmed upphört. I gengäld har vår förening erbjudits att
på egen hand anordna utställningar där under en sommar- och en vinterperiod.

Föreningens utställningsgrupp arrangerade därför sommarutställningen ”Mitt Vallentuna”, 
som ägde rum under perioden 16 juni – 23 augusti. 20 konstnärer från föreningen KIVA 
medverkade med flera verk. Likaså svarade utställningsgruppen för vinterutställningen den 
17 december 2016 - 22 januari 2017 med grafikern/skulptören Amalia Årfelt. Utställnings-
gruppen har också valt ut och svarat för hängning av konsten i Folktandvården som under 
tidigare år. Därtill har gruppen tillsammans med inköpsgruppen hängt ut medlemslotteriets 
vinster samt biträtt vid Konst i Roslagens hängning i Kulturhuset. 

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar har under året varit 156, en minskning jämfört med förra årets 
167. 15 medlemmar har tillkommit under året, medan 26 medlemmar valt att inte förnya sitt 
medlemskap till den 31 december 2016, då avstämning gjordes inför dragningen i medlems-
lotteriet. Föreningen har också under året haft en icke-betalande hedersmedlem som inte 
deltar i medlemslotteriet.

Årsmötet 2016
Den 11 februari 2016 genomfördes årsmötet i Kulturhusets utställningsrum med c:a 60 
deltagare under Bengt Anderssons ordförandeskap. Utöver stadgeenliga ärenden förrättades 
dragning i medlemslotteriet med 16 vinster. Mellan mötesförhandlingarna och vinstlottningen 
blev det mingel med kaffe och bullar medan Lars Artberg spred god stämning med sitt pianospel. 
Som vanligt anordnades också ett ringlotteri med konstvinster.

Arrangemang
Utöver årsmötet och utställningen av medlemsvinsterna har konstföreningen genomfört en rad
olika aktiviteter. En betydande satsning var ett samarrangemang med Vallentuna församling 
med föreläsningar och studiecirkelträffar runt temat ”Klassiska konstmotiv – på nära håll och 
långt härifrån”. Avsikten med arrangemanget var att vidga våra kunskaper genom att studera 
och diskutera ett antal klassiska, europeiska konstmotiv som vi också har på nära håll och som
bl. a. kan iakttas i Vallentunas kyrkor. Både föreläsningarna och studiecirkeln var kostnadsfria 
och föreningen hade inga ekonomiska utlägg för arrangemangen. Konstvetaren Pia Melin 
inbjöds att hålla följande föreläsningar under året: (en första föreläsning ägde rum redan i 
december 2015 med titeln ”Maria - från romansk himladrottning till samtida kvinna”). 
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- den 14 februari: Pia Melin: ”En vän i nöden? Helgon som förmedlare och förebilder ” 

- den 20 mars: Pia Melin: ”Yttersta domen” 

- den 22 maj: Pia Melin: ”Återupptäckten av den medeltida träskulpturen”

Föreläsningarna ägde rum i Vallentuna församlings kyrkor och i Mathiasgården. Besöksfre-
kvensen varierade mellan 25-40 personer och föreläsningarna blev mycket uppskattade. 

Parallellt med föreläsningarna anordnades fem studiecirkelträffar under våren i Klockare-
går-den för att fördjupa kunskaperna om ett antal konstmotiv som skildrats ända fram till vår 
samtid, som ”Helgon och helgonattribut”, ”Bebådelsen”, ”Yttersta domen” och ”Porträtt-
konst”. Maj Norling och Lennart Hallsten från konstföreningen och Johannes Söderqvist från 
Vallentuna församling var cirkelledare. Drygt 20 personer deltog i studiecirkeln som uppfatta-
des som lärorik och givande. Två extra arrangemang uppstod till följd av föreläsningarna och 
studiecirkeln: Den 31 maj guidade Pia Melin deltagarna om medeltidssamlingarna vid Histo-
riska museet, och den 24 september genomfördes en heldags busstur till fyra uppländska kyr-
kor för att studera konsten i kyrkorummen.

Därutöver genomfördes ett antal andra aktiviteter under året:

Den 23 april heldags bussresa till Uppsala. Ett stort antal resenärer, 35 personer, följde med 
en bussresa till Uppsala med besök och guidning vid Uppsala konstmuseum och vid 
Bror Hjorts museum. En riklig buffé intogs vid Uppsala Konsert & Kongress och 
arrangemanget blev mycket uppskattat.

Den 13-22 maj, amatörutställningen i Kulturhuset. Årets amatörutställning, med vernissage 
och öppningsceremoni den 14 maj, lockade många besökare. 57 verk i skiftande 
tekniker från 29 utställare i Kulturhusets Utställningsrum inhöstade mycket beröm och 
flera verk såldes. 

Den 17 september – 2 oktober, Konst i Roslagen (KiR). Årets upplaga av KiR:s samlingsutställ-
ning i Vallentuna hade vernissage den 17 september i Kulturhusets utställningsrum. Nytt för
i år var att ett konstlotteri också anordnades. Under helgen den 1-2 oktober kunde man 
också träffa konstnärer som visade sina verk i egna ateljéer eller i Kulturhuset. Som vanligt 
lockade KiR flera hundra besökare till Kulturhuset och hängningarna där liksom vernis-
sagen fick många lovord.

Den 17 oktober, föreläsning av konsthistorikern Joakim Eklås. Eklås föreläste i Kulturhusets 
Kulturrum om ämnet ”Nycklar till nutidens konst”, och ett drygt 20-tal åhörare kom till 
föreläsningen. Intrycket av föreläsningen var ovanligt delat: Några var tveksamma till 
föreläsarens framställningssätt medan andra lovordade den i deras tycke levande 
presentationen. 

Den 9 november kl. 14, guidat besök vid Konstfack. Ca 15 personer deltog vid guidningen, 
något färre än antalet anmälningar, eftersom besöket sammanföll med årets värsta 
snökaos. Besöket blev synnerligen trevligt och givande, och både lärare och studenter 
föreföll mycket glada åt att få tillfälle att berätta om verksamheten och om hur de 
uppfattade undervisningen och samarbetet med varandra. 

Den 24 november, filmvisning. I Kulturrummet visades en film om Göteborgskoloristerna, 
”Ett nytt liv” av Carl-Pontus Hjortén och Martin Jönsson. Filmen berättade om 
Göteborgskoloristerna från 30-talet och framåt, med fokus på den begåvade konstnären 

3
2017-01-08 Lennart Hallsten



Vallentuna konstförening

Inge Schiöler, som under en tid var inlagd på mentalsjukhus. Långt senare kom hans liv 
att, mot alla odds, ta en positiv riktning. Filmen gjorde ett både värmande och starkt 
intryck på de ca 25 besökarna. 

Månadens konstnär
Visning av Månadens konstnär har under året ägt rum i Folktandvårdens väntrum som under 
tidigare år. Nedan ses de konstnärer som ställt ut som Månadens konstnär vid Folktandvården:

Månad Folktandvården

Januari Hans Dhejne
Februari Hans Dhejne
Mars Hans Dhejne
April Camilla Ringborg
Maj Camilla Ringborg
Juni        Carin Olsson
Juli                      Carin Olsson
Augusti Carin Olsson
September Eliza Brandt
Oktober Eliza Brandt
November Mats Nicklasson
December Mats Nicklasson.

Vallentunapaletten
Vallentunapaletten, som Alf Åhbeck svarar för, har under året utkommit med fyra nummer:

nr 1 i mitten av januari, fyra sidor, färg,
nr 2 i början av mars, två sidor, svartvitt
nr 3 i början av maj, två sidor, svartvitt,
nr 4 i mitten av september, fyra sidor, färg.

Hemsidan, www.vallentunakonstforening.se
Hemsidan har liksom Tipsbloggen hållits uppdaterad med aktuell information.

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till arbetsgruppernas medlemmar och till alla övriga 
medlemmar som bidragit till väl genomförda uppdrag under året!

Vallentuna den 13 januari 2017

Styrelsen

Alf Åhbeck 

Stig Rybrink Lennart Hallsten

Gun-Britt Sandström Hans Göransson
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