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onstnärshusets Vänner
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019K

 

Inledning
Konstföreningen Konstnärshusets vänner (KHV) bildades 1980 på initiativ av Svenska Konstnärernas 
Förening (SKF). Föreningen är en vänförening till de föreningar, som bedriver verksamhet i Konst-
närshuset. Målet är att väcka och fördjupa intresset för bildkonst och att aktivt bidra till att öka kun-
skapen om Konstnärshuset.

Styrelse
Vid årsmötet 14 april 2019 valdes följande ordförande och medlemmar till styrelsen.

* Barbro Skyldberg ordförande
* Therese Hagberg vice ordförande
* Cristina Jonsson kassör
* Eva-Britta Drake sekreterare
* Gunilla Jalmarsson klubbmästare
* Elsine Rosenberg biträdande klubbmästare, suppleant
* Ingrid Jacobstam suppleant

Revisorer

*Per-Erik Lindgren ordinarie
*Ingvar Jörpeland suppleant

Valberedning

*Anna-Carin Uddenberg tillsatta av styrelsen
*Eva von Sydow på uppdrag av årsmötet

Medlemmar
Föreningen har under året haft 91 medlemmar varav 4 hedersmedlemmar. Under året har 9 
medlemmar slutat och 20 nya har tillkommit. Vi har även haft 3 ”Höstmedlemmar”.

Medlemsavgift
Årsavgiften har varit 300 kronor. ”Höstmedlem”, som betalade 100 kronor, deltog inte i Konstlotteriet.

Sammanträden
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Inom sig har styrelsen, liksom tidigare, utsett
arbetsgrupper att förbereda och genomföra beslutade åtgärder och arrangemang.

Styrelsens verksamhet
Föreningens sammankomster har aviserats genom tryckta vår- och höstprogram jämte medlemsblad 
med information om bl.a. träffar och medlemsförmåner. En ambition har därför varit att få 
utställningsprogram för höst resp. vår klara så tidigt som möjligt, gärna en månad innan programmet 
offentliggörs. Denna ambition har kunnat infrias under 2019.
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Inför varje medlemsträff och andra externa ateljé- och konsthallsbesök har påminnelse med inbjudan 
skickats ut till alla medlemmar. Vi har anmält alla medlemmar och anmäler fortsättningsvis alla nya 
medlemmar för utskick av nyhetsbreven från SKF om vernissager, artist talks och annat som händer i 
Konstnärshuset. För att i möjligaste mån minska våra administrativa utgifter har program och 
medlemsblad mejlats till medlemmar med e-postadresser. ”Vanlig post” används i den mån någon 
medlem saknar e-postadress. Av samma skäl trycker vi inga medlemskort. Vid konstlotteriet sker 
dragning med namnmärkta lotter.

Exemplar av aktuellt säsongsprogram, samt informationsbroschyr och inbetalningsavi, har funnits 
tillgängliga i två olika ställ, ett på bordet vid Stora Galleriet plan 2, och ett nere i foajén.
Programmen, styrelsens sammansättning, medlemsförmåner, ”Hösterbjudandet”, årsmötesprotokoll 
och stadgar har varit tillgängliga på Konstnärshusets hemsida www.konstnarshuset.org (se via 
”Länkar” – ”Konstnärshusets vänner” på högra sidan!). Under arkiv ligger äldre rapporter.

På vår Facebook-sida, som heter Konstnärshusets vänner, har vi lagt upp bilder och information från 
våra medlemsträffar, ateljébesök och andra aktiviteter. Vi har också publicerat evenemangen, som sker
i Konstnärshuset.
Vi publicerar även bilder på Instagram under #konstnärshusetsvänner.

Även under hösten 2019 har vi haft ett erbjudande där medlemskap för 100 kr gav tillgång till 
medlemsprogrammets olika arrangemang, men ej deltagande i konstlotteriet. Vi har haft 3 st ”Höst-
medlemmar”. Av dessa har 1 blivit fullt betalande 2020.

Föreningen införskaffade betalningsfunktionen Swish i oktober 2018. Detta betalningsalternativ, 
kopplat till ”Vännernas” plusgirokonto, har testats under 2019 och kommer att behållas.

Under året har styrelsen haft 2 möten med Martin Ålund (ordförande SKF) och Bo Johansson 
(samordnare/kanslichef), 20 maj och 25 nov.
Ambitionen är att göra dessa möten en gång per halvår för att utbyta information. Vi vill få info om 
vad som är på gång i huset – utställningar, underhåll, ekonomi mm. Vi har även velat diskutera hur vi 
”Vänner” kan ge vårt stöd när det t.ex. gäller att öka kännedom om ”huset” och hur vi kan vara 
behjälpliga vid olika arrangemang m.m. i Konstnärshuset.

Konstnärshuset har stöd från Stockholms stad och Kulturrådet, men det ekonomiska läget för SKF har 
varit fortsatt ansträngt under året. Uthyrningsverksamheten har t.ex. inte fungerat optimalt och 
underhåll av huset kostar. Projektpengar och verksamhetsbidrag söks och man letar efter sponsorer 
och samarbetspartners. 

Under året har man sökt bredda kännedom om ”huset” och dess verksamhet bl.a. genom att locka 
yngre konstnärer (”Projekt Loungen”) och konstnärer, som inte är medlemmar, att ställa ut sina verk.  
SKF:s medlemmar erbjuds göra ”utställningar i egen regi” i Lilla Galleriet och Celia Prado 
(konstnärlig ledare) bestämmer tillsammans med SKF:s utställningsråd vilka konstnärer som ska ställa
ut. Vidare har man diskuterat planer på att bjuda in företag att bese den konst, som finns till tillgänglig
i ”Showroom”. Ett gott tecken är att ”Showroom” ute bland konstföreningar och konstklubbar är känt 
för att erbjuda god och intressant konst till försäljning. I detta sammanhang kan nämnas att 
Konstnärshusets vänner under året haft ett givande samarbete med Hedwig Edsforth, gallerist för 
Konstnärshusets ”Showroom”.

Genom en donation har under året hissen kunnat renoveras och arbetet med handikappanpassning av 
toaletterna har fortsatt. För att kunna erbjuda en god standard för besökare i Stora Galleriet har 

http://www.konstnarshuset.org/
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hörselslingan i Stora Galleriet varit påslagen varje dag.
Tidigare år har diskuterats att göra en insamling bland Vännerna för inköp av stolar till Konstnärs-
huset. Denna fråga har dock legat på is under 2019.
 
Medlemsförmåner
Följande medlemsförmåner gällde :
10 % rabatt vid inköp av konst i Konstnärshuset, 10 % vid inramning av konst hos Ramverkstan på 
Katarina Bangata 25 och 30 % hos Galleri Gröna Paletten Pepparvägen 20, Hökarängen
Vidare erbjöds Konstnärshusets vänner möjlighet att deltaga i Öppen kroki helgfria tisdagar till en 
billig penning. Vännerna erbjöds också tillträde till Konstnärshusets lördagsbar på plan 1.

Aktiviteter
* 5 feb Ateljébesök hos konstnären Sumiko Kuyohara, 17 deltagare.
* 12 mars Visning av konsten på Nya Karolinska sjukhuset, 21 deltagare.
* 24 maj Besök på J.A.G. Ackemuséet i Villa Akleja Vaxholm, 26 deltagare.
* 7 sep Besök på Litografiska muséet, Sundby gård, 14 deltagare.
* 3 okt Ateljébesök hos Britt-Ingrid Persson (BIP), Kungsholmen, 16 deltagare.
* 28 okt Extra ateljébesök hos Britt-Ingrid Persson (BIP), Kungsholmen, 9 deltagare.
* 4 nov Visning av konsten i Folksamhuset, Skanstull, 22 deltagare. 

Medlemsmöten
* 14 apr Årsmöte i Konstnärsklubbens lokal plan 1, 27 deltagare.
* 5 maj Marketta Ivarsdotter presenterade sin utställning ”Rewriting”, 19 deltagare.
* 24 nov Anders Widoff presenterade sin utställning ”Jag är du, när jag är jag”, 13 deltagare.
* 15 dec Årets aktiviteter avslutades med julfest i ”Loungen” och utlottning av inköpta konstverk. 
   Till inmundigande av glögg och pepparkakor i Konstnärshusets entréhall,  bjöd ”Team Haninge” på  
   körsång i julens tecken. I närbelägna ”Loungen” avnjöts därefter mat och dryck och julkappar 
   delades ut. 42 deltagare. 

Vernissageträffar
Under året har 10 vernissageträffar ägt rum.    

Konstlotteriet
Till medlemslotteriet hade styrelsen inköpt nio konstverk (ett för var 10:e medlem), som lottades ut 
vid julfesten.
Den årliga utlottningen ägde rum 15 dec 2019. Föreningen har köpt konst på Konstnärshuset/ 
Showroom, Konstnärsklubbens höstauktion och på utställningen ”Showroom grafik”. Därutöver har 
konst köpts in vid besök på Litografiska muséet och direkt vid ateljébesök hos konstnärerna Sumiko 
Kiyohara och Britt-Ingrid Persson. En lista med bilder av vinsterna distribuerades till medlemmarna 
före dragningen.

Priser och vinnare i Konstnärshusets Vänners medlemslotteri 15 december 2019
Vinstnummer, konstnär, namn, metod Vinnare
1. Britt-Ingrid Persson (BIP), ”Aura och kontemplation”, Christina Dahlqvist
    Skulptur - betong och metall i träram
2. Nina Kerola, ”Vi minns stillheten”, Fotopolymer Karin Gärdin
3. Malin Palm, ”Fått som jag vill”, Tempera Kristina Lundgren
4. Svenerik Jacobsson, ”Unga kejsare”, Akvarellerad Susanne Westin
    etsning
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5. Sumiko Kiyohara, ”Spegel – Spegel”, Akvarell/collage Marie Kudryk-Andersson
6. Mikael Fare, ”Callas”, Ek-relief Marianne Settman
7. Annelie Krantz, ”Kluster”, Broderi/akryl Leena Flavet
8. Amalia Årfelt, ”Trädet”, Litografi Vivian Gustin
9. Kersti Rågfelt Strandberg, ”Skål Gutår”, Collografi Bo Erik Ahlgren

Närvaropris på årsmötet
Boktitel:
Hedqvist, Hedvig  ”Jobs keramik och textil: Eva von Sydow 
Lisbet Jobs och Gocken Jobs två systrar, två konstnärsskap”,
2018

Närvaropriser vid julfesten
Boktitlar:
Moser, Claes ”J.A.G. Acke : Visionär och drömmare i konstens spegel!”  Bo Erik Ahlgren
2017
Lundahl, Gunilla m.fl. ”Britt-Ingrid Bip : Skulptur” 2004 Karin Gärdin

Styrelsen framför ett varmt tack till alla, 
som medverkat under det gångna året!

Stockholm i april 2020.

Barbro Skyldberg Therese Hagberg Cristina Jonsson

Eva-Britta Drake Gunilla Jalmarsson Elsine Rosenberg

Ingrid Jacobstam      


