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Verksamhetsberättelse för år 2013
Styrelsen för Spånga Konstförening lämnar följande redogörelse för verksamheten under
föreningens sextiosjätte verksamhetsår.
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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året.
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Nils Thulén, Bo Bernergård
Sven Erik Gode

Årsmöte
Årsmötet hölls den 12 februari i Spånga Församlingshus med stadgeenliga förhandlingar.
Medlemsavgiften för år 2014 fastställdes till 225 kr/person.
Utlottningsmöte
Den årliga utlottningen av konst ägde rum den 17 november varvid 27 konstverk, representerande ett uppskattat värde av 52 475 kr, lottades ut på medlemsnumren. Dessutom lottades
en ost- och smörkniv i rostfritt stål, en bok om måleri och en tofsbox i keramik av Margareta
Lien ut bland närvarande medlemmar som inte vunnit på stora lotteriet.
Utställningar
Under året har följande fyra utställningar anordnats i Spånga Församlingshus:
1.

Linda Svanberg, akvarell, och SuzzieHoller, keramik
Vid vernissagen utlottades en bok från Sven-Harrys
konstmuseum: Lars Lerin, ”Det tysta köket”

12 - 26 februari

2.

Medlemmarnas Vårsalong
Vid vernissagen utlottades en SAKs årsbok.

16 – 30 maj

3.

Kerstin Melin, olja, äggtempera och akvarell, läderskulptur
Vid vernissagen utlottades en litografi av Sven Lidgård

4 - 17 oktober

4.

Anna-Maria Johansson, akryl. Vid vernissagen lottades
en bok ut med titeln ”Zorns mästerverk”.

28 oktober -17 november

Förmedling av konst
I samband med utställningarna har föreningen förmedlat försäljning av konst och
konsthantverk till ett värde av 20 197 kr varav vår provision blev 4 019 kr.
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Medlemsaktiviteter
- Munch-utställningen på Thielska Galleriet, inställt
- Ateljébesök hos Björn Bernström, Ekerö, välbesökt
- Gallerivandring på Hornsgatspuckeln, inställt
- Galleri-besök hos Nylunds Konst & Ram, välbesökt
- Konst på Astrid Lindgrens barnsjukhus, inställt

2 maj
23 maj
1 juni
19 september
15 oktober

I år blev tre av fem aktiviteter inställda pga för få antal anmälda. Däremot var det många som
deltog på Ateljé- och Galleribesöken som var riktigt trevliga.
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 269.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i bifogade balans-, vinst- och förlusträkningar.
Övrigt
Endast fyra personer har anmält att de vill ha utskick via mail. Vi önskar att fler kan tänka sig
det för att vi ska spara pengar på utskicken (både papper och porto). 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. Särskilt tack till Per Liljander som alltid är
behjälplig vid hängning av konsten på utställningarna.
Spånga den 3 februari 2014
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