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Konstnärshusets Vänner Verksamhetsberättelse för 2020 

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 Konstnärshuset. Målet är att väcka och fördjupa intresset för bildkonst och 
skulptur samt att aktivt bidra till att öka kunskapen om Konstnärshuset. 

Styrelse 

Vid digitalt årsmöte den 27 september 2020 valdes följande ordförande och medlemmar till 
styrelsen. 

 Therese Hagberg ordförande 
 Gunilla Jalmarsson vice ordförande 
 Cristina Jonsson kassör 
 Elsine Rosenberg sekreterare 
 Ingrid Jacobstam klubbmästare 
 Mats Lindberg biträdande klubbmästare 
 Margareta Carlström, suppleant till och med 9 nov 

Revisorer 

 Per -Erik Lindgren 
 Ingvar Jörpeland 

Valberedningen 

 Anna – Carin Uddenberg 
 Barbro Skyldberg på uppdrag inför årsmötet 

Medlemmar 

Föreningen har under året haft 93 medlemmar, varav 68 betalade medlemsavgiften för 2020- 
2021, 4 hedersmedlemmar och 9 har tillkommit under året. 

Medlemsavgiften 

Årsavgiften är 350 kr men eftersom aktiviteterna blev inställda under pandemiåret beslutade 
styrelsen att inbetalda årsavgifter skulle överföras till 2021. 

Sammanträden 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, varav tre under våren och två under 
hösten. På grund av pandemin har styrelsen under hösten haft digitala sammanträden via Teams. 
Inom sig har styrelsen, liksom tidigare, utsett arbetsgrupper för att förbereda och genomföra 
beslutade åtgärder och evenemang. 

Vid årsmötet 2020 avgick sittande ordförande Barbro Skyldberg. Hon avtackades med 
blommor och lunch för de fina insatserna hon under sin ordförandetid gjort för ”vännerna”. 

K 



Styrelsens verksamhet 
 

KHV:s sammankomster har påverkats av restriktioner i samband med pandemin under 2020. 
Styrelsen har följt myndigheternas rapportering och därför har större sammankomster inte varit 
möjliga att genomföra, därmed blev också föreningens 40 års-jubileum, konstlotteri och julfest 
inställda. Efter överläggning med revisorn flyttades årsmötet till hösten 2020. 

 
De medlemmar som betalat in sin medlemsavgift för 2020 har fått den överflyttad till 2021. 

 
Medlemsinformation har skickats ut till medlemmarna under våren och hösten. Julbrevet 2020 
mejlades till medlemmarna. Styrelsen har som ambition att skicka ut föreningens 
aktivitetsprogram för vår och höst så tidigt som möjligt. Detta har inte kunnat infrias under 
hösten då all verksamhet varit nedlagd från och med den 12 mars. 

Styrelsen har anmält alla nya medlemmar för utskick av nyhetsbreven från SKF, där 
medlemmarna kan läsa om pågående och kommande aktiviteter i Konstnärshuset. 

 
För att minska de administrativa kostnaderna har medlemsinformationen skickats med e-post. 
Vanlig post skickas endast till de medlemmar som saknar e-postadress. Av samma skäl trycks 
inga medlemskort. Informationsbroschyr om KHV och inbetalningsavi har funnits tillgängliga 
utanför Stora Galleriet och i foajén. Under året har en uppdatering av Konstnärshusets hemsida 
pågått vilket har inneburit att informationen om föreningen inte alltid varit tillgänglig. 

 
Föreningen införskaffade betalningsfunktionen Swish i oktober 2018, detta betalningsalternativ 
kopplat till ”vännernas ” plusgirokonto kommer att behållas. 

 
Möten med samordnare/kanslichef och ordförande för SKF har inte gått att genomföra på grund 
av pandemin. Styrelsens ambition är att ha dessa möten en gång per halvår för att utbyta 
information om vad som är på gång i konstnärshuset och diskutera hur KHV kan stödja 
verksamheten och vara behjälpliga med olika arrangemang. 

 
Information på sociala medier 

På föreningens Facebook-sida, Konstnärshusets vänner, finns bilder och information från 
medlemsträffar, ateljébesök och andra aktiviteter. Styrelsen publicerar också evenemangen, 
som sker i Konstnärshuset. På Instagram under #konstnärshusetsvänner publiceras bilder från 
föreningens aktiviteter. 

Konstnärshusets organisation och verksamhet 

Det ekonomiska läget för SKF under pandemin har inneburit att personal blivit 
korttidspermitterade. Under året slutade Konstnärshusets curator Celia Prado och inför hösten 
anställdes Alida Ivanov som konstnärlig ledare och Ashik Zaman som curator. Ett antal 
utställningar under våren blev inställda men under hösten kom utställningsverksamheten åter 
igång. För att begränsa antalet besökare till utställningarna krävdes en föranmälan. 

Under våren öppnade Konstnärshuset ett nytt konstrum, ´Eldhunden´, som ligger i Stora 
Mossen. Konstnärshuset har stöd från Stockholms stad och Kulturrådet, men det ekonomiska 
läget för SKF har varit ansträngt under året. Uthyrningsverksamheten har mestadels varit 
nedlagd och underhåll av huset kostar. SKF söker projektpengar och verksamhetsbidrag och 
letar efter sponsorer och samarbetspartners. 



Medlemsförmåner 

Rabatter: 10% vid inköp av konst i Konstnärshuset, 10% vid inramning av konst 
Ramverkstan på Söder f.d E.H Glas och Ramar, Katarina Bangata 25 och 30 %, hos Galleri 
Gröna Paletten Pepparvägen 20, Hökarängen. Konstnärshuset har under året haft öppen kroki 
för ett begränsat antal deltagare, med krav på munskydd. 

Aktiviteter Vårprogram 2020 (Från och med 12 mars inställdes alla aktiviteter på grund 
av pandemi). 

 
* 10 feb, inställt, nytt datum 2 mars Visning av Konstnärshuset, guide Åsa Åkerlund, 24  
 deltagare 
* 13 feb Vernissage Bianca Maria Barmen, skulptör, Stora Galleriet, 6 delt 
* 7 mars Artist talk med skulptören Bianca Maria Barmen, 10 deltagare. 
* 12 mars Vernissager Sara Tirelli, Hydra videoverk, Stora Galleriet och Verner Jansson,  
 målare, Lilla Galleriet 
* 31 mars Visning av konst på Handelshögskolan, guide Pierre Guillet de Monthoux 
* 16 apr Vernissage Vårutställningen/SKF medlemsutställning, Stora och Lilla Galleriet 
* 19 apr Konstnärshusets vänners årsmöte, Stora salen 
* 14 maj Vernissager Thomas Magnusson, Transformation, måleri, Stora Galleriet och  
 Christina Olivecrona, Lilla Galleriet 
* 16 maj Besök på Artipelag med utställningen Signature Women 

Medlemsmöten 
* 27 sept Årsmöte genomfördes digitalt via Teams, 22 deltagare. 

 
Vernissageträffar 
En vernissageträff ägde rum under våren. 

 
Konstlotteri 
På grund av pandemin blev medlemslotteriet inställt 2020. 

 
 
 Styrelsen framför ett varmt tack till alla  

 
Stockholm mars 2021 

 

 
Therese Hagberg 

 
Gunilla Jalmarsson 

 
Cristina Jonsson 

 
 
Elsine Rosenberg 

 
 

Ingrid Jacobstam 

 
 
Mats Lindberg 
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