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Verksamhetsberättelse för år 2011
Styrelsen för Spånga Konstförening lämnar följande redogörelse för verksamheten under
föreningens sextiofjärde verksamhetsår.
Styrelse
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
V sekreterare
Kassör
V Kassör
Klubbmästare
V Klubbmästare
Utställningsansvarig
Suppleant
Suppleant
Elevrepresentant

Sigrid Löfgren
Agneta Frick
Christina Carinder Lindberg
Gunilla Källberg
Agneta Ryger
Monica Mattson
Lisbeth Siewertz
Karin Haraldsson, Kurt Sundén
Sigrid Löfgren
Barbro Juhl Gestner
Karin Wallgren
vakant

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året.
Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Nils Thulén, Bo Bernergård
Sven Erik Gode

Årsmöte
Årsmötet hölls den 22 februari i Spånga Församlingshus med stadgeenliga förhandlingar.
Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till 225 kr/person. En tipspromenad med konstfrågor
arrangerades för närvarande medlemmar. De två lag som hade flest rätt fick välja från två
konstpriser som bestod av en reproduktion av Picasso och en bok om konstnären Berndt
Wennström.
Utlottningsmöte
Den årliga utlottningen av konst ägde rum den 19 november varvid 30 konstverk,
representerande ett uppskattat värde av 60 200 kr, lottades ut på medlemsnumren.
Dessutom lottades en väska från Livstycket, en brödpåse av Ingrid Strandin och två blommor
ut bland närvarande medlemmar som inte vunnit på stora lotteriet.
Utställningar
Under året har följande fyra utställningar anordnats i Spånga Församlingshus:
1.

Kerstin Konuk
Vid vernissagen utlottades en bok om Picasso

22 februari – 8 mars

2.

Annamaria Forsberg och Anna Lahger
Vid vernissagen utlottades boken ”Akvarellmålning”

7 – 20 april

3.

Susan Gillhög, Karin Eklöf och Micke Berggren
Vid vernissagen utlottades en bok om Kjell Engmans
glaskonst.

26 september – 10 oktober

4.

Konsthantverksutställning och försäljning där
15 konsthantverkare med olika tekniker ställde ut
och sålde sina verk i föreningens regi

27 november

Förmedling av konst
I samband med utställningarna har föreningen förmedlat försäljning av konst och
konsthantverk till ett värde av 75 390 kr varav vår provision blev 14 818 kr. I år upprepades
succén med en konsthantverksdag i föreningens regi.
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Medlemsaktiviteter
- Besök Liljevalchs (inställdes pga snökaos)
- Guidad visning av Livstycket i Tensta
- Besök på Nutida Svenskt Silver, utställningen ”Halssmycket”
- Världsarvet Skogskyrkogården (inställt pga för få anmälda)
- Besök i Marabou-parkens utställningslokal med visning
av Hilding Lindqvists verk.
- Visning av Herman Bergmans Konstgjuteri

11 februari
14 mars
5 maj
11 maj
14 september
29 september

Medlemskap i andra organisationer
- Grafikens Hus
- Grafiska Sällskapet
- Konstklubben ”Våga se”
- Konstnärernas vänner
- Spånga Medborgarhusförening
- Sveriges Konstföreningar
- Sveriges Allmänna Konstförening (SAK)
-

Medlemskapet i Grafikens Hus ger föreningen möjlighet att köpa konst till reducerat pris.
Medlemskapet i Grafiska Sällskapet ger föreningen tre grafiska blad/år.
Medlemskapet i Konstklubben ”Våga se” ger föreningen ett grafiskt blad/år samt
deltagande i årlig konstutlottning.
Medlemskapet i Konstnärernas vänner ger föreningen ett grafiskt blad/år.
Medlemskapet i Sveriges Konstföreningar ger en årsprenumeration i 7 ex av tidskriften
Konstperspektiv, gratisannonsering samt deltagande i konstutlottning flera gånger per år.
Medlemskapet i Sveriges Allmänna Konstförening ger föreningen SAK:s årsbok.

Antal medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 290.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i bifogade balans-, vinst- och förlusträkningar.
Övrigt
Styrelsesuppleant Barbro Juhl Gestner har tillverkat kuber för att ställa skulpturer på i skåpet
som vi fick ta över från församlingshuset. De användes senast för att visa tennsmed Micke
Berggrens vackra tennföremål under utställningen i september och också vid utlottningsmötet i november.
Församlingshuset har infört nya regler när det gäller bokning av utställningsperioder. Vi ska
numer få en skriftlig bekräftelse på bokningen för att den ska gälla.
Slutord
Styrelsen vill uttala sitt varma tack till gamla och nya medlemmar för visat intresse för
föreningens aktiviteter under verksamhetsåret.
Spånga den 22 januari 2012

Sigrid Löfgren
Ordförande

Agneta Ryger
Kassör

Christina Carinder Lindberg
Sekreterare

