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Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för Vallentuna konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 
året 2015:

Föreningen har under året haft följande styrelse och övriga funktionärer:

Styrelsen
Alf Åhbeck, ordförande
Stig Rybrink, vice ordförande
Lennart Hallsten, sekreterare
Gun-Britt Sandström, kassör
Hans Göransson, ledamot
Suppleanter
Maj Norling
Marjatta Saastamoinen

Inköpsgrupp
Valda av årsmötet
Mona Beck-Andersson
Louis Sparr
Lennart Ålund
Utsedd av styrelsen
Stig Rybrink

Utställningsgrupp
Valda av årsmötet
Hans Göransson, (styrelsens representant i arbetsgruppen)
Lena Björn Svensson
Mats Nicklasson
Marjatta Saastamoinen

Konst i Roslagen
Stig Rybrink
Peter Sherman/Hans Dhejne

Revisor
Bo Isakson 
Revisorssuppleant
Anders Torberger

Valberedning
Anders Torberger, sammankallande
Jan-Erik Forsberg, 
Lars-Olof Hilmertz.
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Styrelsen
har under året haft 10 protokollförda sammanträden i Galleri Frejas lokaler samt ett antal 
informella kontakter.

Inköpsgruppen
Inköpsgruppen har svarat för val och inköp av alla vinster till medlemslotteriet.

Utställningsgruppen
Utställningsgruppen har tillsammans med kulturförvaltningen valt ut och kontaktat konstnärer
för den månatliga utställningen i Konstkuben i Kulturhuset. Gruppen har också biträtt vid 
hängningarna, valt ut och svarat för hängning av utställningarna i Folktandvården. Därtill har 
gruppen utfört hängning av medlemslotteriets vinster samt biträtt vid Konst i Roslagens 
hängning i Kulturhuset. 

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar har under året varit 167, en smärre minskning jämfört med 
förra årets 173. 20 medlemmar har tillkommit under året, medan 26 medlemmar valt att inte 
förnya sitt medlemskap till den 31 december 2015, då avstämning gjordes inför dragningen i 
medlemslotteriet.  Föreningen har också under året haft en icke-betalande hedersmedlem som 
inte deltar i medlemslotteriet.

Årsmötet 2015
Den 10 februari 2015 genomfördes årsmötet i Kulturhusets Kulturrum med c:a 80 deltagare 
under Bengt Anderssons ordförandeskap. Utöver stadgeenliga ärenden förrättades dragning i 
medlemslotteriet med 18 vinster, och som ackompanjemang till kaffeservering bjöd Hans 
Dhejne och Per-Erik Eriksson däremellan på mycket omtyckt musikalisk underhållning på 
klarinett och dragspel.

Arrangemang
Utöver årsmötet och utställningen av medlemsvinsterna har följande 8 aktiviteter genomförts 
av konstföreningen under året:

Den 28 januari visades i Kulturhusets Kulturrum filmer om de två expressionistiska och 
samhällskritiska konstnärerna Egon Schiele och Stefan Grosz. Ett 30-tal personer såg filmerna 
som uppfattades som både intressanta och lärorika. 

 Den 19 mars ordnade föreningen en guidad visning av ”Färgstormar”, en retrospektiv utställning av 
Emil Noldes verk på Waldemarsudde. Museiguiden var mycket kunnig och gav de 18 
deltagarna en bred och fördjupad bild av Noldes liv och verk. 

Den 21 april föreläste Leif Mattsson om ”Nutida konst” i Kulturhusets stora mötesrum. Mattsson är 
konstnär, konstkritiker och redaktör för nättidningen ”Omkonst”.  Ett tjugotal åhörare kom till 
föreläsningen och de var mycket nöjda och stimulerade efter Mattssons presentation.

Den 9 maj arrangerades en dagsutflykt med buss till Norrköpings konstmuseum och till Säfstaholms 
slott med guidad visning av konsten på respektive plats. Resan med 32 personer gick först till 
Norrköpings konstmuseum som har rika samlingar av modernism och samtidskonst. I de 
tillfälliga utställningslokalerna visades dessutom ett antal av Katrine Helmerssons skulpturer 
tillsammans med textilier av den afrikanske konstnären Abdoulaye Konaté. Därefter gick färden
vidare till Säfstaholms slott med dess sommarutställning ”Excellensen, kvinnor och franska 
influenser”. På båda utflyktsmålen orienterades deltagarna av utmärkta guider.
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Under perioden den 21 september - 4 oktober anordnades Konst i Roslagen. Det kom många 
besökare, nästan 500 personer besökte den intressanta samlingsutställningen i Kulturhuset under
lördagen och söndagen den 3-4 oktober 

Den 15 oktober ordnades en visning av utställningen ”Symbolism och dekadens” på Waldemarsudde. 
Utställningen handlade om symbolismen inom konst och litteratur i Sverige och i våra 
grannländer runt förra sekelskiftet. 19 personer kom till visningen som blev mycket uppskattad. 

Den 4 november höll Peter Sherman ett föredrag i Kulturrummet som han kallade” I en konstnärs 
huvud – dans, sinne och sensualitet”. Sherman berättade samt visade bilder och filmavsnitt om 
jakten på rörelsen i konsten från mitten av 1800-talet till idag liksom om hans egna målningar. 
Närmare 20 personer kom till visningen som väckte stort bifall bland besökarna. 

Söndagen den 6 december i Mathiasgården föreläste konstvetaren Pia Melin om ”Maria - från 
romansk himladrottning till samtida kvinna”. Melin berättade och visade bilder om hur 
Mariagestalten återgetts under skilda tider. Föredraget blev mycket uppskattat av de ca 30 
besökarna. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Vallentuna församling.

Ett planerat arrangemang i september med visning av ”Stadshusträdgården med inriktning mot Carl 
Eldhs verk” fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälda deltagare.

Månadens konstnär
Visningen av Månadens konstnär har ägt rum både i Konstkuben i Kulturhuset i 
Folktandvårdens väntrum som under tidigare år. Nedan ses de konstnärer som ställt ut som 
Månadens konstnär i dessa båda lokaliteter: 

Månad Kulturhuset/Konstkuben Folktandvården

Januari Stefan Ulinder Karin Sandberg
Februari Katerina Mistal Galleri Freja
Mars Karin Häll Galleri Freja
April Karin Häll Tove Nygren
Maj Mats Myrvold Tove Nygren
Juni        Kaisa Essén Lennart Ålund
Juli                      Kaisa Essén Lennart Ålund
Augusti Kaisa Essén Lennart Ålund
September Peter Kranz Jonathan Olsson
Oktober Peter Krantz Jonathan Olsson
November Berndt-Rune Jäverbrant Anita Prag
December 23 Vallentunakonstnärer Hans Dhejne.

Under året har även planering ägt rum för kommande utställningar under 2016 i den nya, utökade 
Konstkuben.

Vallentunapaletten
Vallentuna har under året utkommit med fyra nummer:

nr 1 i mitten av januari, fyra sidor, färg,
nr 2 i början av mars, två sidor, svartvitt
nr 3 i början av maj, två sidor, svartvitt,
nr 4 i mitten av september, fyra sidor, färg.

Hemsidan, www.vallentunakonstforening.se
Hemsidan har liksom Tipsbloggen hållits uppdaterad med aktuell information.
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Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till arbetsgruppernas medlemmar och till alla övriga 
medlemmar som bidragit till väl genomförda uppdrag under året!

Vallentuna den 25 januari 2016

Styrelsen

Alf Åhbeck 

Stig Rybrink Lennart Hallsten

Gun-Britt Sandström Hans Göransson
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