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Verksamhetsberättelse för år 2012 
Styrelsen för Spånga Konstförening lämnar följande redogörelse för verksamheten under 
föreningens sextiofemte verksamhetsår. 
 
Styrelse 
Ordförande   Sigrid Löfgren 
V ordförande   Agneta Frick 
Sekreterare   Christina Carinder Lindberg 
V sekreterare  Gunilla Källberg 
Kassör   Agneta Ryger 
V Kassör   Monica Mattson 
Klubbmästare  Lisbeth Siewertz 
V Klubbmästare  Karin Haraldsson, Kurt Sundén 
Utställningsansvarig  Sigrid Löfgren 
Suppleant   Barbro Juhl Gestner 
Suppleant   Karin Wallgren 
Elevrepresentant  vakant 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året. 
 
Revisorer 
Ordinarie   Nils Thulén, Bo Bernergård  
Suppleant   Sven Erik Gode 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls den 9 mars i Spånga Församlingshus med stadgeenliga förhandlingar. 
Medlemsavgiften för år 2013 fastställdes till 225 kr/person. En tipspromenad med konstfrågor 
arrangerades för närvarande medlemmar.  De två personer som hade flest rätt fick välja från 
två konstpriser som bestod av en bok om konstnärerna Turner, Monet och Twombly, samt en 
keramikskål av Monica Johansson. 
 
Utlottningsmöte 
Den årliga utlottningen av konst ägde rum den 10 november varvid 28 konstverk, represente-
rande ett uppskattat värde av 60 950 kr, lottades ut på medlemsnumren. Dessutom lottades 
en textiltavla av Ingrid Strandin och en konstbok om Prins Eugen ut bland närvarande 
medlemmar som inte vunnit på stora lotteriet. 
 
Utställningar 
Under året har följande fyra utställningar anordnats i Spånga Församlingshus: 
 
1. Per Dahlin, målningar och skulptur   9 - 23 mars 

Vid vernissagen utlottades SAK:s årsbok  
2. Måns Heidvall och Jonas Fredén, grafik  26 maj – 8 juni 

Vid vernissagen utlottades en bok om Hilding Linnqvist. 
3. Elinor Svensson och Stig Källman, olja och akvarell 25 september – 12 oktober  

Vid vernissagen utlottades en bok med teckningar från 
Tallin av Gösta Gierow. 

4. Johnny Persson, målningar. Vid vernissagen lottades 
en konstkortlek ut tillsammans med ett häfte med målningar 
av Bodil Hedlund.    26 oktober 

 
Förmedling av konst 
I samband med utställningarna har föreningen förmedlat försäljning av konst och 
konsthantverk till ett värde av 58 180 kr varav vår provision blev 7 860 kr.  
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Medlemsaktiviteter 
- Prova-på-kurs i kalligrafi    16 februari 
- Guidad visning av Riksdagshusets konst   21 februari  
- Besök på Sven-Harrys konstmuseum  11 mars 
- Ateljébesök hos Titta Hammarling   3 maj 
- Ateljébesök hos Yrjö Edelmann   18 oktober 
- Guidad visning av Marie-Louse Ekmans utställning på 

Tensta Konsthall    6 december  
 
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 282. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i bifogade balans-, vinst- och förlusträkningar. 
 
Övrigt 
Kostnaden för våra utskick har ökat. Vi får numer betala för kopiorna vi gör. Därför vore det 
bra om så många som möjligt av medlemmar kunde tänka sig att få utskicket via email 
istället för per post. Anmäl det i så fall till christina.carinder@gmail.com 
 
Slutord 
Styrelsen vill uttala sitt varma tack till gamla och nya medlemmar för visat intresse för 
föreningens aktiviteter under verksamhetsåret. 
 
Spånga den 8 februari 2013 
 
 
 
 
Sigrid Löfgren Agneta Ryger Christina Carinder Lindberg 
Ordförande  Kassör  Sekreterare 
 


