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Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen för Vallentuna konstförening avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2012:

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
Marie Löwbeer Bennedich
Louis Sparr
Anders Torberger
Utsedd av styrelsen
Stig Rybrink

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

Konst i Roslagen
Stig Rybrink
Peter Sherman

Revisor
Bo Isakson 
Revisorssuppleant
Johan Wahlén.

Valberedning
Lars-Erik Forsberg, sammankallande
Anders Torberger
Lars-Olof Hilmertz
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Styrelsen
har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt ett antal informella kontakter.

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

Utställningsgruppen
har tillsammans med kulturförvaltningen valt ut och kontaktat konstnärer för den månatliga
utställningen i biblioteksfoajén samt biträtt vid hängningarna, valt ut och svarat för hängning 
av utställningarna i Folktandvården, utfört hängning av medlemslotteriets vinster samt biträtt 
vid Konst i Roslagens hängning i Vallentunasalen. Konstföreningen har också varit företrädd i 
juryn som valt ut konstnärer till Vallentuna kommuns invigningsutställning i Kulturhuset.

Medlemsantal
Efter några år med negativ medlemsutveckling kan vi glädja oss åt att föreningen ökat 
från153 betalande medlemmar 2011 till 167 betalande medlemmar den 31 december 2012 då 
avstämning gjordes för rätt att delta i medlemslotteriet. Föreningen har också en icke 
betalande hedersmedlem.

Årsmötet 2012
genomfördes med c:a 50 deltagare den 16 februari under Anders Torbergers ordförandeskap. 
Utöver stadgeenliga ärenden förrättades dragning i medlemslotteriet med 15 vinster och bjöds 
på uppskattad underhållning av manskören "Hör oss Svea".

Arrangemang
Utöver årsmötet har följande aktiviteter ordnats under året:

24 januari. Visning i Vallentunasalen av filmen ”Grisbrottaren” som handlade om Lars 
Hillersberg och hans konst. Ett 20-tal personer kom för att se filmen.

27 mars. Föredrag i Vallentunasalen av Börje Fridlund om ryska ikoner, ett samarrangemang 
med KOM, ca 25 åhörare;

13-14 april. Amatörutställningen med 38 medverkande konstnärer. 83 verk ställdes ut och 
utställningen sågs av en stor och uppskattande publik;

18 april. Visning av Rettigska huset på Östermalm som drivs av Vitterhetsakademien. Ett 
drygt 20-tal medlemmar kom till visningen;

22 maj. Föredrag av Pia Melin om Albertus Pictor i Täby kyrka. Arrangemanget lockade ett 
stort antal åhörare, omkring ett 50-tal personer;

1 juni, 16 juni och 18 augusti. Vid dessa tre tillfällen visades en film av Inga Sjödin om 
Vallentunakonstnären Leif Wideryd. Sammanlagt kom omkring 70 personer till 
filmvisningarna;

5 september. Besök i Marabouparken i Sundbyberg, dit 10 personer hade sökt sig;
6-7 oktober.  I Konst i Roslagen ställde totalt 15 konstnärer från Vallentuna ut i olika lokaler 

och ateljéer. Till samlingsutställningen i Vallentunasalen kom drygt 500 besökare;
17 november. I samband med invigningen av det nya kulturhuset Alf presenterade 

konstföreningen under ca 15 minuter med benägen hjälp av bilder från Mats;
17 november 2012 – januari 2013. Från konstföreningen medverkade Alf och Mats i den jury 

som genomförde urvalet av åtta Vallentunakonstnärer till kommunens invignings-
utställning i Kulturhuset. Stig var en av utvalda konstnärerna;

19 november. Föredrag av Lena Holger om Helene Schjerfbeck och hennes konst. Föredraget 
hölls i Kulturrummet i det nya Kulturhuset och ca 50 åhörare kom;
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29 november. Guidad visning vid Waldemarsudde av Helene Schjerfbecks konst. Guidningen 
lockade 25 besökande.

Månadens konstnär
Till följd av tillkomsten av det nya Kulturhuset förändrades lokalen för visning av ”Månadens 
konstnär” under hösten 2012. Fram t.o.m. september visades som tidigare Månadens konstnär 
i biblioteksfoajén. Därefter, med ett kort avbrott under oktober månad, har visningen ägt rum i 
Konstkuben i det nya Kulturhuset. Utställningen i Folktandvårdens väntrum påverkades inte 
av Kulturhusets tillkomst.

Biblioteksfoajén Folktandvården
Januari Jin Jiang januari/februari/mars Carin Olsson
Februari Hans Dhejne april/maj Anna Romdahl
Mars Fredrik Lindberg juni/augusti Gerd Ohlsson
April Thomas Carlund september/oktober Anna Bohlin
Maj Julia Widstrand november/december Yvonne Bergman
Juni/augusti Leif Wideryd
September Bo Ljung
Oktober  -

Konstkuben
November/januari 2013 Helene Hortlund

Vallentunapaletten
har under året utkommit med fyra nummer:
nr 1 fyra sidor, färg, medio januari
nr 2 två sidor, svartvitt, början mars
nr 3 två sidor, svartvitt, början maj
nr 4 fyra sidor, färg, medio september

Hemsidan - www.vallentunakonstforening.se,
har liksom Tipsbloggen hållits uppdaterad med aktuell information.

Slutligen vill styrelsen rikta ett TACK till arbetsgruppernas medlemmar och till alla övriga 
medlemmar som bidragit till väl genomförda uppdrag under året!

Vallentuna den 28 januari 2013

Styrelsen

Alf Åhbeck, 

Stig Rybrink, Lennart Hallsten

Gun-Britt Sandström Hans Göransson
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