
Vallentuna konstförening

Vallentuna konstförening

Verksamhetsberättelse för år 2013

Styrelsen för Vallentuna konstförening avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2013:

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
Louis Sparr
Marie Löwbeer Bennedich
Lennart Ålund
Utsedd av styrelsen
Stig Rybrink

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

Konst i Roslagen
Stig Rybrink
Peter Sherman

Revisor
Bo Isakson 
Revisorssuppleant
Johan Wahlén.

Valberedning
Anders Torberger, sammankallande
Lars-Erik Forsberg, 
Lars-Olof Hilmertz
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Styrelsen
har under året haft 9 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 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 
Vallentunasalen. 

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar har under året legat på ungefär samma nivå som under förra 
året. Antalet betalande medlemmar var 164 den 31 december 2013 då avstämning gjordes för 
att få rätt att delta i medlemslotteriet. Det kan jämföras med 166 betalande medlemmar vid 
samma tidpunkt 2012. Föreningen har också haft en icke-betalande hedersmedlem under 
2013.

Årsmötet 2013
Den 14 februari 2013 genomfördes årsmötet för första gången i Kulturhusets Kulturrum med 
c:a 40 deltagare under Urban Karlssons ordförandeskap. Utöver stadgeenliga ärenden 
förrättades dragning i medlemslotteriet med 16 vinster, och däremellan bjöd Stefan 
Hammarqvist, piano, och Lennart Sjögrund, bas, på omtyckt musikalisk underhållning.

Arrangemang
Utöver årsmötet har följande 10 aktiviteter genomförts av konstföreningen (VKF) under året:

Den 15 januari anordnade föreningen en visning i Kulturrummet av två konstfilmer om Helene 
Schjerfbeck respektive Vera Nilsson. Närmare 30 personer kom till visningen.

Den 4 mars i Kulturhusets Kulturrum höll Ylva Hillström, intendent vid Moderna muséet, ett föredrag 
om Hilma af Klint och om hennes särpräglade konstnärskap. Det kom många åhörare, omkring 
ett 60-tal, och föredraget blev mycket uppskattat. 

Den 12 mars följde Ylva Hillström upp sitt föredrag om Hilma af Klint och guidade oss på Moderna 
muséet om Hilma af Klints verk. 25 personer deltog i visningen och deltagarna var mycket 
nöjda efteråt.

Den 13 april anordnades en bussresa till Önningeby och Önningebymuséet på Åland. 43 personer 
följde med varav 6 från Täby konstvänner. Konstnären och museichefen Kjell Ekström guidade 
oss allmänt om Åland liksom om muséets verksamhet och om den s.k. ”Önningebykolonin”, 
som nästan i 30 år samlade svenska och finländska konstnärer. Ett besök gjordes även vid 
Ekströms ateljé i Önningeby. Ekströms guidning bidrog i hög grad till att resan blev omtyckt.

Den 16-20 maj genomfördes en välplanerad och uppskattad konstresa till Riga. Resan var ett 
samarrangemang med Täby konstvänner som initierat resan. Sex av de ca 25 resenärerna kom 
från VKF, och man besökte ett par gallerier liksom även stadens konstmuseum, där konst av 
emigrerade, lettiska konstnärer visades. Andra kulturella aktiviteter, som opera- och 
koncertbesök, hanns även med.
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Den 14 september anordnades ett besök hos silversmeden Sigrid Ingela Blom i hennes verkstad på 
Nybrogatan i Stockholm. Sigrid berättade engagerat och utförligt om sitt krävande och 
mångskiftande arbete. Elva personer från konstföreningen deltog i besöket. 

Den 28 september medverkade VKF vid den av Vallentuna kommun ordnade ”höstfesten” och 
”höstsalongen” med utställning av verk av såväl amatörer som professionella konstnärer. VKF 
informerade om sin verksamhet tillsammans med Konstnärsföreningen i Vallentuna (KIVA).

Den 3-6 oktober genomfördes det årliga evenemanget Konst i Roslagen (KiR). I Vallentuna var KiR 
för första gången koncentrerad till Kulturhuset med en samlingsutställning i utställningslokalen 
där 25 konstnärer var representerade med var sitt verk. Ytterligare utställningsytor fanns i foajén
och i Kulturrummet. Evenemanget lockade en stor publik till Kulturhuset, totalt ca 700 
personer.

Den 20 oktober ordnade VKF en heldags bussutflykt till Härkeberga kyrka, galleri Astley i Uttersberg 
som har både ett museum och en skulpturpark, Aguélimuséet i Sala samt Sala sockenkyrka med 
målningar av Albertus Pictor. 33 personer följde med resan som blev mycket lyckad med 
intressanta verk och utmärkta guider. 

Den 12 november gjordes ett besök hos skulptören Thomas Qvarsebo i hans ateljé.  Qvarsebo 
berättade underhållande om sin verksamhet och om sin utveckling som konstnär. 15 medlemmar
kom till besöket.

Månadens konstnär
Till följd av tillkomsten av det nya Kulturhuset har visningen under året av Månadens 
konstnär ägt rum i Konstkuben i det nya Kulturhuset. Motsvarande utställning i 
Folktandvårdens väntrum har fortgått som under tidigare år. Nedan ses de konstnärer som 
ställt ut som Månadens konstnär i dessa båda lokaliteter: 

Månad Kulturhuset/Konstkuben Folktandvården
Januari Helene Hortlund Anett Bentén
Februari Eva Skoglund Anett Bentén
Mars Kristoffer Zetterstrand Anett Bentén
April Emelie Östergren Tove Nygren
Maj Kristina Abelli Elander Tove Nygren
Juni Gunnel Moheim Inger Unnerstad
Juli Gunnel Moheim Inger Unnerstad
Augusti Gunnel Moheim Inger Unnerstad
September Ingvar Staffans Lena Nilsson
Oktober Donald Karlsson Lena Nilsson
November Eva Mag Lena Låftman
December Maria Jokitalo Lena Låftman

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.
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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 15 januari 2014

Styrelsen

Alf Åhbeck 

Stig Rybrink Lennart Hallsten

Gun-Britt Sandström Hans Göransson
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