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Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen för Spånga Konstförening lämnar följande redogörelse för verksamheten under
föreningens sextiosjunde verksamhetsår.
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Sigrid Löfgren
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Christina Carinder Lindberg
Gunilla Källberg
Agneta Ryger
Monica Mattson
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Sigrid Löfgren
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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året.
Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Gunnel Göteman och Göran Dixner
Susanne Wallin

Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 februari i Spånga Församlingshus med stadgeenliga förhandlingar.
Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 225 kr/person.
Utlottningsmöte
Den årliga utlottningen av konst ägde rum den 22 november varvid 26 konstverk, representerande ett bokfört värde av 43 790 kr, lottades ut på medlemsnumren. Värdet är troligen
högre, men är svårt att bedöma. Dessutom lottades en bricka av Larissa Stenlander, en
vitlök i keramik av Margareta Lien och en fotobok av Dawid (Björn Davidsson) ut bland
närvarande medlemmar som inte vunnit på stora lotteriet.
Utställningar
Under året har följande tre utställningar anordnats i Spånga Församlingshus:
1.

Carin Nordling och Ann-Marie Söderberg, keramik,
målningar och grafik. Vid vernissagen utlottades en bok
av konstnären Johannes Wessmark.

14 – 28 februari

2.

Marie-Louise Landén, färgstarka målningar med
geometrisk-kubistisk formgivning. Vid vernissagen
utlottades boken ”Samtidskonst för vanligt folk” från
Sveriges Konstföreningar.

7 - 24 april

3.

Karin Wiberg, akvarell, grafik, skulptur. Vid vernissagen
utlottades en bok av Roy Friberg och en litografi av
Sven Lidberg

10 - 23 oktober

Förmedling av konst
I samband med utställningarna har föreningen förmedlat försäljning av konst och
konsthantverk till ett värde av 17 828 kr varav vår provision blev 6 856 kr, inklusive
Provisionen från konstauktionen vi arrangerade i november.
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Medlemsaktiviteter
- Besök på Ivar Lo-Johanssons museum med efterföljande
galleribesök
- Ateljébesök hos Cecilia Skogh, kalligrafi-konst, med
efterföljande restaurantbesök och trav på Solvalla
- Kalligrafi-kurs ledd av vår ordförande Sigrid Löfgren,
inställd p g a sjukdom
- Besök på Carl Eldhs museum
- Kalligrafi-kurs ledd av vår ordförande Sigrid Löfgren
- Konstauktion där medlemmarna lämnat in konst till
auktionen

8 mars
23 april
28 april
6 maj
16 oktober
13 november

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

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 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.
Medlemskapet i Konstnärernas Vänner ger föreningen ett grafiskt blad per år.

Vi har sagt upp medlemskapet i Konstnärernas Vänner för 2015. Orsaken är att vi inte får
något grafiskt blad längre och då är det svårt att motivera medlemskapet.
Antal medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 254.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i bifogade balans-, vinst- och förlusträkningar.
Övrigt
Endast fyra personer har anmält att de vill ha utskick via mail. Det är för få för att det ska
vara effektivt vid utskick så de som anmält sig har ändå fått papperskopia.
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 15 februari 2015
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