
Konstnärshusets Vänner  

Konstnärshusets Vänner Verksamhetsberättelse för 2021  

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 årsmötet den 26 september 2021 valdes följande ordförande och medlemmar till 
styrelsen.  

Therese Hagberg ordförande 
Gunilla Jalmarsson vice ordförande  
Cristina Jonsson kassör 
Mats Lindberg sekreterare 
Ingrid Jacobstam klubbmästare 
Lotta Cambier biträdande klubbmästare  
Britt Marie Holm suppleant  

Revisorer  

Per -Erik Lindgren  
Ingvar Jörpeland  

Valberedningen  

Anna – Carin Uddenberg  
Elsine Rosenberg  

Medlemmar  

Föreningen har under året haft 81 medlemmar varav 77 betalande, 4 hedersmedlemmar och en 
ny medlem har tillkommit under hösten. 

Medlemsavgiften  

Årsavgiften är 350 kr men eftersom aktiviteterna blev inställda under pandemiåret överfördes 
inbetalda årsavgifter 2020 till 2021.  

 



 

Sammanträden  

Styrelsen har haft tretton protokollförda sammanträden under 2021. På grund av pandemin har 
styrelsen under våren och hösten haft digitala sammanträden via Teams och möten i 
Konstnärshuset. Inom sig har styrelsen, liksom tidigare, utsett arbetsgrupper för att förbereda 
och genomföra beslutade åtgärder och evenemang. Vid årsmötet 2021 avgick Elsine 
Rosenberg som sekreteare. Hon avtackades med blommor för de fina insatserna hon gjort för 
”vännerna”.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021  

Styrelsens verksamhet  

KHV:s sammankomster har påverkats av restriktioner i samband med pandemin under 2021. 
Styrelsen har följt myndigheternas rapportering och har anpassat verksamheten utifrån 
restriktioner. Våren 2021 genomförde vi digitala visningar. I februari hade vi en digital 
visning av Jemisi Wilsons utställning i gamla stan. Den digitala visningen med Christina 
Olivercrona genomfördes i Konstnärshuset i början av maj. Hösten 2021 genomförde vi alla 
planerade aktiviteter utifrån Höstens program, årsmötet och julfesten och konstlotteriet 
genomfördes (23 medlemmar deltog vid julfesten). Vi följde rekommendationer och 
anpassade höstens aktiviteter utifrån rådande rekommendationer och restriktioner. Under 
hösten hade vi våra styrelsemöten på plats i konstnärshuset.  

Under året har styrelsen haft två möten för att ta del av verksamheten i Konstnärshuset. Den 
22 november hade styrelsen möte med Bo Johansson (samordnare/kanslichef) och Martin 
Ålund (ordförande/SKF). Och den 26 november möte med Alida Ivanov konstnärlig ledare. 
Under våren uteblev möten 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.  

Medlemsinformation har skickats ut till medlemmarna under våren och hösten. Julbrevet 2021 
mejlades till medlemmarna. Styrelsen har som ambition att skicka ut föreningens 
aktivitetsprogram för vår och höst så tidigt som möjligt. Styrelsen har anmält 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.  

 

 

 



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. I december startades även ett instagramkonto @KHV-Arts, bilder på 
KHV aktiviteter har publicerats under hösten under #konstnärshusetsvänner.  

Konstnärshusets organisation och verksamhet  

Det ekonomiska läget för SKF under pandemin har inneburit att personal blivit 
korttidspermitterade. Alida Ivanov är konstnärlig ledare och Ashik Zaman curator. Ett antal 
utställningar under våren 2021 blev inställda men under hösten kom utställningsverksamheten 
åter varit igång. För att begränsa antalet besökare till utställningarna krävdes vid olika 
tillfällen en föranmälan. Konstnärshuset har 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.  

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 under olika perioder öppen 
kroki för ett begränsat antal deltagare.  

Aktiviteter  

Vårprogram 2021 (inställda aktiviteter på grund av pandemi). Våren 2021 genomförde vi två 
digitala visningar för våra medlemmar. Den 8 februari hade vi en digital visning med Yemisi 
Wilson som visade sin utställning på Galleri Animar i gamla stan. Visningen av Christina 
Olivercrona utställning i Konstnärshuset genomfördes digitalt den 21 mars.  

Hösten 2021 genomförde vi alla planerade aktiviteter utifrån höstens program.  

• Den 6 oktober ateljébesök hos Joachim Carlsson, Mari Rantanen, Susanne Vollmer 
och Linn Fernström	

• Den 26 november konstnärsamtal med konstnären Oscar Furbacken i Konstnärshuset. 	
• Den 1 december visningen i Handelshögskolan, 	
• Den 12 december julfest och konstlotteri. 	

Medlemsmöten 	

Söndagen den 26 september 2021 hade vi årsmöte i konstnärshuset.  

 

	

	



Konstlotteri 	

Till medlemslotteriet hade styrelsen inköpt åtta konstverk som lottades ut vid julfesten. 
Föreningen har köpt konst på Konstnärshuset/showroom. Därutöver har oljemålningen av 
Christina Olivecrona köpts in i samband med konstnärens visning och utställning i 
Eldhunden.  Konstlotteriet ägde rum den 12 december 2021. 	

Konstnärshusets Vänners medlemslotteri 12 december 2021  

Vinstnummer, konstnär, teknik och vinnare  

1 Christina Olivecrona, oljemålning                  Elisabeth Sjöberg 
2 Tuula Lehtinen, akvatint.                                Anna-Carin Uddenberg 
3 Peter Wiklund, tusch.                                      Gunilla Jalmarsson 
4 Lena Hjelm, giclee.                                         Gunilla Monten  
5 Yemisi Wilson, skulptur betong.                     Britt Eklöf  
6 Kerstin Neij, giclee.                                         Mats Lindberg 
7 Ewa Carlsson, seriegrafi.                                 Karin Gärdin  
8 Annette Hammaren, fotopolymer, akvatint.    Marketta Skog 

Närvaropris på årsmötet och vid julfesten  

Boktitlar och vinnare  

Värdens bästa ostar                     Ann Jansson  
Stig Karels, Folksamhuset          Karin Gärdin 
Joachim Carlsson A lot 2016      Therese Hagberg  

 

Stockholm februari 2022  

Styrelsen framför ett varmt tack till alla 

 

Therese Hagberg                                                  Gunilla Jalmarsson 

 

                      Cristina Jonsson                                                   Ingrid Jacobstam  

 

                      Mats Lindberg                                                       Lotta Cambier  

 

                      Britt Marie Holm  


