
Vallentuna	  konstförening	  

Verksamhetsberättelse	  för	  år	  2017	  
Styrelsen	  för	  Vallentuna	  konstförening	  avger	  följande	  verksamhetsberättelse	  för	  året	  
2017	  

Föreningen	  har	  under	  året	  haft	  följande	  styrelse	  och	  övriga	  funktioner:	  

Styrelsen	  	  
Lennart	  Hallsten,	  ordförande	  
Stig	  Rybrink,	  vice	  ordförande	  
Karin	  Hammarqvist,	  sekreterare	  
Gun-‐Britt	  Sandström,	  kassör	  
Magnus	  Bard,	  ledamot	  
	  
Alf	  Åhbeck,	  adjungerad	  ledamot	  
	  
Suppleanter	  
Maj	  Norling	  
Mona	  Beck-‐Andersson	  
	  
Inköpsgruppen	  –	  valda	  av	  årsmötet	  
Mona	  Beck	  Andersson	  
Julia	  Bergström	  
Marie	  Sparr	  
Stig	  Rybrink,	  utsedd	  av	  styrelsen	  
	  
Utställningsgruppen	  –	  valda	  av	  årsmötet	  
Lena	  Björn-‐Svensson	  
Mats	  Nicklasson	  
Lennart	  Ålund	  
Magnus	  Bard,	  utsedd	  av	  styrelsen	  
	  
Revisorer	  
Bo	  Isaksson,	  revisor	  
Staffan	  Rosander,	  revisorssuppleant	  
	  
Valberedning	  
Lars-‐Olof	  Hilmertz,	  sammankallande	  
Jan-‐Erik	  Forsberg	  
Hans	  Göransson	  
	  
Vid	  årsmötet	  avtackades	  Alf	  Åhbeck,	  Marjatta	  Saastamoinen,	  Louis	  Sparr	  och	  Hans	  
Göransson,	  som	  alla	  haft	  mycket	  viktiga	  förtroendeposter	  i	  föreningen.	  	  
	  
Styrelsen	  	  
har	  under	  året	  haft	  10	  protokollförda	  sammanträden	  i	  Galleri	  Frejas	  lokaler,	  varav	  ett	  
möte	  Per	  capsulam.	  Därutöver	  har	  det	  varit	  ett	  antal	  informella	  möten.	  
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Inköpsgruppen	  
Inköpsgruppen	  har	  svarat	  för	  val	  och	  inköp	  av	  de	  15	  vinsterna	  till	  årets	  medlemslotteri.	  
Även	  i	  år	  har	  en	  närvarovinst	  till	  årsmötet	  2018	  inköpts.	  Samtliga	  verk	  har	  ramats	  och	  
fotograferats	  inför	  presentation	  i	  Paletten.	  Inköpsgruppen	  har	  också	  förberett	  
presentation	  av	  inköpta	  konstverk	  inför	  årsmötet	  2018.	  
	  
Utställningsgruppen	  
Utställningsgruppen	  har	  anordnat	  två	  utställningar	  i	  Konstkuben.	  Sommarutställningen	  
på	  tema	  ”Värme”	  anordnades	  under	  perioden	  10	  juni	  –	  29	  augusti,	  medan	  
Vinterutställningen	  med	  Susan	  Gillhög	  anordnades	  under	  perioden	  16	  december	  2017-‐
21	  januari	  2018.	  Utställningsgruppen	  har	  också	  liksom	  tidigare	  år	  valt	  ut	  och	  svarat	  för	  
hängning	  av	  konsten	  i	  Folktandvårdens	  lokaler.	  	  Dessutom	  ansvarade	  
utställningsgruppen	  för	  hängning	  och	  presentation	  av	  medlemslotteriets	  vinster	  inför	  
årsmötet	  2017.	  
	  
Medlemmar	  
Antalet	  betalande	  medlemmar	  har	  under	  året	  varit	  146.	  Det	  är	  en	  minskning	  jämfört	  
med	  föregående	  års	  156	  medlemmar.	  18	  nya	  medlemmar	  har	  tillkommit	  under	  året.	  28	  
medlemmar	  har	  valt	  att	  inte	  förnya	  sitt	  medlemskap	  till	  den	  31	  december	  2017,	  då	  
avstämning	  gjordes	  inför	  dragning	  i	  medlemslotteriet.	  Föreningen	  har	  också	  under	  året	  
haft	  en	  icke-‐betalande	  hedersmedlem	  som	  inte	  deltar	  i	  medlemslotteriet.	  Styrelsen	  har	  
som	  ambition	  att	  också	  så	  långt	  möjligt	  nå	  föreningens	  medlemmar	  via	  e-‐post.	  
	  
Årsmötet	  2017	  
Den	  15	  februari	  2017	  genomfördes	  årsmötet	  i	  Kulturhusets	  utställningsrum	  med	  ca	  75	  
deltagare	  under	  Birgit	  Göranssons	  ordförandeskap.	  	  Förutom	  stadgeenliga	  ärenden	  
förrättades	  dragning	  i	  medlemslotteriet	  med	  15	  vinster.	  Som	  vanligt	  anordnades	  också	  
ett	  ringlotteri	  med	  konstvinster.	  Kaffe	  och	  bullar	  serverades	  i	  pausen.	  
	  
Arrangemang	  
Utöver	  årsmötet	  och	  utställningen	  av	  medlemsvinsterna	  har	  konstföreningen	  genomfört	  
en	  rad	  olika	  aktiviteter.	  Se	  nedan	  
	  
Den	  3	  april	  2017	  
Skulpturvandring	  på	  Södermalm	  under	  ledning	  av	  konstnären	  Anders	  Engman,	  som	  på	  
ett	  trevligt	  och	  informativt	  sätt	  guidade	  oss	  i	  anrika	  områden.	  	  Det	  var	  en	  intressant	  
rundvandring,	  där	  17	  personer	  deltog.	  	  
	  
Den	  22	  april	  2017	  
Besök	  Villa	  Akleja,	  Vaxholm.	  	  
Ett	  mycket	  uppskattat	  och	  intressant	  besök	  på	  Villa	  Akleja,	  där	  Claes	  Moser	  öppnade	  sitt	  
hem	  och	  berättade	  om	  J.A.G.	  Acke	  och	  hans	  konst.	  Här	  deltog	  45	  personer,	  och	  det	  var	  en	  
fulltecknad	  aktivitet,	  där	  reservlista	  upprättades.	  	  
	  
Den	  1	  juni	  2017	  
Besök	  på	  Waldemarsudde.	  	  
Miroutställningen	  ”Vardagens	  Poesi”	  lockade	  16	  deltagare.	  Utställningen	  visade	  en	  
mångsidig	  bild	  av	  Miró,	  och	  uppskattades	  av	  de	  närvarande.	  
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Den	  10	  juni-29	  augusti	  2017.	  	  
Sommarutställning	  på	  tema	  ”Värme”i	  Kulturhuset.	  Vår	  ordförande	  invigde	  utställningen	  
vid	  vernissage	  den	  10	  juni,	  där	  tio	  inbjudna	  roslagskonstnärer	  representerades.	  
	  
Den	  26	  augusti	  2017	  
En	  heldags	  bussresa	  till	  Enköping	  och	  Västerås.	  	  
Den	  planerade	  bussresan	  i	  juni	  till	  Österbybruk	  fick	  ställas	  in	  på	  grund	  av	  ändrade	  
förutsättningar.	  I	  stället	  anordnades	  en	  bussresa	  till	  Enköping	  och	  Västerås.	  Denna	  
aktivitet	  lockade	  29	  personer.	  Resan	  var	  omvittnat	  uppskattad,	  och	  allt	  fungerade	  
mycket	  bra.	  
	  
Den	  25	  september-8	  oktober	  2017	  
Konst	  i	  Roslagen.	  Årets	  upplaga	  av	  Konst	  i	  Roslagen	  (KIR)	  öppnades	  den	  26	  september	  
med	  vernissage	  den	  30	  september	  i	  Kulturhusets	  utställningsrum.	  19	  konstnärer	  från	  
Vallentuna	  var	  representerade	  varav	  7	  ställde	  ut	  i	  Vallentuna	  kulturhus.	  	  
	  
Den	  17	  oktober	  2017	  
Föreningen	  arrangerade	  en	  föreläsning	  av	  Görel	  Cavelli	  Björkman	  med	  rubriken	  ”Falskt	  
eller	  äkta”	  i	  Kulturhuset.	  Det	  var	  ett	  uppskattat	  arrangemang,	  som	  besöktes	  av	  drygt	  50	  
personer.	  
	  
Den	  9	  november	  2017	  
Besök	  på	  Konstakademien,	  där	  den	  omvittnat	  skicklige	  konstnären	  Bo	  Larsson	  guidade	  
oss	  under	  rubriken	  ”På	  ofri	  Grund”.	  	  Drygt	  20	  medlemmar	  och	  medföljande	  fick	  ta	  del	  av	  
en	  engagerad	  och	  trevlig	  stund.	  	  
	  
30	  november	  2017	  
Besök	  på	  Millesgården,	  och	  utställningen	  ”	  Den	  moderna	  kvinnan”	  med	  fyra	  finländska	  
modernister,	  bl.	  a.	  Helene	  Schjerfbeck.	  En	  mycket	  kunnig	  och	  engagerad	  guide	  lotsade	  
drygt	  20	  personer	  genom	  en	  intressant	  utställning.	  	  
	  
14	  december	  2017-22	  januari	  2018	  
Vinterutställning	  i	  Kulturhuset	  med	  konstnären	  Susan	  Gillhög.	  En	  trevlig	  och	  välhängd	  
utställning,	  med	  vernissage	  den	  16	  december.	  	  
	  
Vallentunapaletten	  
Vallentunapaletten,	  som	  Alf	  Åhbeck	  ansvarar	  för	  har	  under	  året	  utkommit	  med	  fyra	  
nummer.	  Två	  nummer	  i	  färgtryck	  med	  fyra	  sidor	  och	  två	  nummer	  i	  svartvitt	  med	  två	  
sidor.	  
	  
Hemsidan,	  www.vallentunakonstförening.se	  
Hemsidan	  har	  hållits	  uppdaterad	  med	  aktuell	  information.	  	  
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Övrigt	  
Konstföreningen	  och	  alla	  aktiviteter	  har	  presenterats	  i	  ”Upplev	  Vallentuna”,	  och	  övrig	  
annonsering	  och	  inbjudningar	  har	  publicerats	  i	  Kulturkalendern	  och	  i	  lokal	  press.	  
Affischering	  om	  kommande	  aktiviteter	  har	  i	  vissa	  fall	  gjorts	  på	  olika	  anslagstavlor	  i	  
kommunen.	  Ateljé	  Öga	  har	  erbjudit	  alla	  medlemmar	  i	  Vallentuna	  konstförening	  10	  %	  på	  
all	  inramning.	  
	  
Slutligen	  vill	  styrelsen	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  arbetsgruppernas	  medlemmar	  och	  till	  alla	  
övriga	  medlemmar	  som	  bidragit	  till	  väl	  genomförda	  uppdrag	  och	  aktiviteter	  under	  året.	  	  
	  
	  
	  
Vallentuna	  den	  5	  februari	  2018	  
	  
	  
	  
	  
Lennart	  Hallsten	   	   Stig	  Rybrink	  	   Karin	  Hammarqvist	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gun-‐Britt	  Sandström	   	   Magnus	  Bard	  


