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STYRELSEN FÖR VALLENTUNA KONSTFÖRENING AVGER 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021  

STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONER UNDER ÅRET  
 
Styrelse  
Lennart Hallsten, ordförande  
Stig Rybrink, vice ordförande  
Karin Hammarqvist, sekreterare  
Monica Hollstrand, kassör  
Magnus Bard, ledamot  

Suppleanter  
Åsa Svidén  
Britt-Marie Bilfeldt  

Inköpsgrupp – valda av årsmötet  
Gun-Britt Sandström  
Britt-Marie Heidmark  
Marie Sparr 

 

Utställningsgrupp – valda av årsmötet 
Julia Bergström  
Mats Nicklasson  
Lennart Ålund  
Magnus Bard, utsedd av styrelsen  

Revisorer  
Staffan Gantelius revisor  

 Eva Ek Werndahl, revisorssuppleant  

Valberedning  
Bo Schylander  
Lennart Ström  
Eva Nicklasson  

Stig Rybrink, utsedd av styrelsen  

Inför 2021 hade följande personer tackat nej till att fortsätta i sina funktioner: Lena-
Björn Svensson som medlem i utställningsgruppen, Bo Isakson och Staffan Rosander 
som revisorer samt Lars-Olof Hilmertz, Jan-Erik Forsberg och Hans Göransson som 
medlemmar i valberedningen. 

STYRELSEN  
Den alarmerande pandemin Covid-19, som drabbat vår värld förändrade radikalt 
all verksamhet under året. Möjligheterna att anordna arrangemang varierade under 
året med beroende av vaccinationsprogram och virusspridning. Styrelsen har under året 
haft åtta protokollförda sammanträden digitalt via Googles mötesforum Meet. Därutöver 
har det varit många informella möten i olika konstellationer och arbetsgrupper.  

INKÖPSGRUPPEN  
Inköpsgruppen har svarat för val och inköp av 16 vinster till medlemslotteriet. Verken 
har ramats och fotograferats inför presentation på hemsidan och i 
medlemsbrev.  Inköpsgruppen har också förberett skriftlig presentation av inköpta 
konstverk inför medlemslotteriet i februari 2022.  

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN  
Utställningsgruppen har anordnat tre utställningar under året. Året inleddes 
med Vinterutställningen, som invigdes redan i december 2020. Då visades i 
Konstkuben fotografier av Tomas Segebladh och Rainer Tihvan. Tyvärr, på grund 
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stängde Biblioteket oväntat sina 
lokaler i januari. Då kunde besökare endast ta del av utställningen genom fönstret.   
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Vinstutställningen, där alla vinster till årets medlemslotteri presenterades, flyttade i år 
till Galleri Freja eftersom Biblioteket och Konstkuben var stängda. Vid 
Vinstutställningen visades under en dryg vecka de alster som senare lottades ut vid 
årsmötet.  
 

Vid Sommarutställningen under perioden 12 juni-15 augusti kunde det åter anordnas 
utställningar i Konstkuben. Denna gång med fotograferna Tomas Segebladh och Rainer 
Tihvan och konstnären Emma Tryti som visade sina skulpturer och målningar.   

Från den 11 december och med fortsättning in på nya året var det dags för årets 
sista utställning i föreningens regi, Vinterutställningen. Då Ställde Dan Wirén ut sina 
alster, och han berättade om sin konst och sitt konstnärskap vid en välbesökt 
vernissage.  

Gruppen har förutom arbetet med att hänga utställningarna, ansvarat för alla 
kontakter, praktiska förutsättningar och avtal med berörda utställare. Gruppen har 
även producerat affischer ibland i samarbete med Vallentuna kommun för att 
marknadsföra utställningarna. Utställningsgruppen har liksom tidigare år ordnat 
utställare och svarat för hängning av konsten i Folktandvårdens lokaler och att välja ut 
konstnärer för det digitala konstgalleriet ”Galleri Vallentuna” på hemsidan.  

MEDLEMMAR  
Antalet betalande medlemmar har under året varit 163, vilket får anses mycket bra 
med tanke på rådande omständigheter. 18 Nya medlemmar har betalat årets 
medlemsavgift, och 19 medlemmar har av olika anledningar lämnat vår förening.  

ÅRSMÖTET 2021  
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 kunde inte genomföras på traditionellt sätt 
på grund av pandemins restriktioner. Istället genomfördes den 16 februari ett årsmöte 
enligt föreningens stadgar i ett mindre sammanhang. Nils-Bertil Nilsson valdes 
som mötesordförande. Han ledde skickligt årsmötesförhandlingarna under god och 
trevlig stämning. Efter pausen förrättades dragning i medlemslotteriet med 16 vinster. 
Turligt nog hade flertalet medlemmar lämnat in digital prioriteringslista även i år.   

Som en kompensation för att det varit begränsat deltagande vid årsmötet bjöds 
våra medlemmar in till en sensommarträff med fyllnadsval i Kulturrummet den 2 
september där det bjöds på lättare förtäring.  

ARRANGEMANG UNDER ÅRET  
Utöver årsmötet har konstföreningen genomfört endast några få aktiviteter. 
Efter årsmötet fick ett flertal planerade arrangemang ställas in alternativt flyttas till 
senare datum. Det lättade dock och från sommaren kunde vi återigen arrangera 
såväl utställningar som föredrag. Utförliga presentationer och referat presenteras 
på föreningens hemsida. www.vallentunakonstforening.se.   

Vinterutställningen, 12 december 2020 – 31 januari 2021  
Vinterutställningen med Tomas Segebladh och Rainer Tihvan” plockades ner.  
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Vinstutställningen med medlemslotteriets vinster, 6-15 februari 2021 De 16 vinster 
som inköpsgruppen köpt in under 2020 visades hos Galleri Freja. Antalet besökare i 
lokalen begränsades till 3 personer, och glädjande var att notera att många av 
föreningens medlemmar besökte utställningen och lämnade in prioriteringslistor. 
 

Sommarutställning i två delar 12 juni-15 augusti 2021  
Med hänsyn taget till att Vinterutställningen inte hållit öppet fick fotograferna Tomas 
Segebladh och Rainer Tihvan möjlighet att visa sina alster återigen under den 
första perioden. Därefter ställde Emma Tryti ut sina skulpturer och målningar. Vid 
dessa utställningar kunde föreningen anordna utställningssamtal med konstnärerna 
vid två tillfällen, som alternativ till traditionell vernissage.  

Föredrag om Zorn - en svensk superstjärna, 19 augusti 2021  
Lena Eriksson från Nationalmuseum föreläste i Kulturrummet på ett mycket 
fängslande sätt om Anders Zorn, hans konstnärskap och en aktuell Zornutställning på 
Nationalmuseum. Tyvärr kunde vi inte genomföra den planerade gruppvisningen 
på grund av rådande besöksrestriktioner, varför medlemmar uppmuntrades att 
se utställningen på egen hand.  

Sensommarträff med våra medlemmar, 2 september 2021  
Eftersom vi genomförde ett avskalat årsmöte, ordnades ett extra föreningsmöte 
i Kulturrummet med fyllnadsval till valberedningen. Vid mötet presenterades 
föreningens ekonomi, arbetsplanering och arbetsformer. Efter mötet bjöd föreningen på 
enklare förtäring med mingel och lotteri.  

Föreläsning på temat Ljuset i konsten, 21 september 2021  
Konstvetaren Susanna Slöör, som visade sig ha ett förflutet i Vallentuna, höll ett 
föredrag som hon illustrerade med ett stort urval av bilder från konsthistorien inför en 
rätt begränsad skara åhörare.  
 

Konst i Roslagen. September, oktober 2021  
Årets upplaga av Konst i Roslagen (KIR) avslutades med en Konstrunda 2-3 
oktober.  Även i år var Konstrundan coronaanpassad, vilket bland annat innebar att den 
sedvanliga foldern ersattes med en digital presentation. Av förklarliga skäl besöktes KiR 
av färre besökare än tidigare, men såväl besökare som arrangörer och utställare 
var nöjda.  

Konstfilmer om Anders Zorn och Julia Beck, 9 november 2021  
Fotografen och producenten Anders Hanser kom personligen till Vallentuna och visade 
sina filmer i Kulturrummet. Han berättade också om filmernas tillkomst och om sin 
bakgrund som filmare. Glädjande var att ett 60-tal medlemmar hade tagit tillfället att 
se filmerna.  

Vinterutställningen, 11 december2021 – 16 januari 2022  
Vid årets Vinterutställning presenterade Dan Wirén sina alster i Konstkuben. Han kom 
personligen till vernissagen, där Magnus Bard ledde en uppskattad frågestund 
med konstnären. Nu kunde fler medlemmar komma till vernissagen, då 
äntligen besöksrestriktionerna tagits bort.  
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MÅNADENS KONSTNÄR 

Liksom tidigare år har visning av Månadens konstnär ägt rum i Folktandvårdens 
väntrum. De konstnärer som ställt ut under året 2021 är: Liz Wivanger, Lena 
Nilsson, Marjatta Saastamoinen, Åsa Alneng, Lennart Ålund och Kerstin Mattsson. 
 

MEDLEMSINFORMATION  

Vallentunapaletten  
Vallentunapaletten, har under året utkommit med fyra nummer. Paletten 
distribueras via e-post, och per post till de som inte har meddelat sin e-postadress. 
Övrig information och ordförandebrev har däremellan skickats via e-post. Endast 2 
medlemmar saknar e postadress vid årsskiftet 2021/2022. Äldre nummer av Paletten 
finns tillgängliga på hemsidan under rubriken ”Medlemsinfo”.   

Hemsida, vallentunakonstforening.se  
Föreningen har med hjälp av Annika Adams under året löpande uppdaterat 
hemsidan, och ambitionen är att hålla sidan informativ och levande. Under rubriken 
Galleri Vallentuna presenteras lokala konstnärer, där har under året Peter Sherman 
och Kaisa Essén visat sina alster.   

Övrig information och marknadsföring  
Konstföreningen och alla aktiviteter har också presenterats i ”Upplev Vallentuna”. 
Övrig annonsering har publicerats i Kulturkalendern och i lokal press. Affischering 
om kommande aktiviteter har i vissa fall gjorts på olika anslagstavlor i kommunen, 
och påminnelser om aktiviteter har skickats till medlemmar via e-post.  

Tack  
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 7 januari 2022 

 

Lennart Hallsten  Stig Rybrink  Karin Hammarqvist 

 

Monica Hollstrand  Magnus Bard  
 


