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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 189 medlemmar varav 17 ständiga.
Medlemsavgiften har för året varit 200 kronor.
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Allmänt
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Ekonomi
Årets resultat blev 1827,19 vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott om ‐8 000,00.

Vår‐ och höstprogram
Under det gångna året har vi haft 11 aktiviteter. Vårt vår‐ respektive höstmöte i Dieselverkstaden samlade
sammanlagt 105 deltagare.

Vårprogrammet
5 februari
Målerikonservering på Spökslottet ‐ Maria Ihrsén som arbetar på Pictor Målerikonservering
talade om konservering av tavlor på duk. Universitetets konstsamling som finns i Spökslottet
visades också med intressant information om de många tavlorna.
19 februari

Hilma af Klint på Moderna ‐ Vår guide för kvällen var intressant att lyssna på och den
nyöppnade utställningen med Hilmas verk imponerande på många plan med flera olika
stilperioder.

19 mars

Prova på akvarell hos Anders Wallin – Anders Wallin berättade om hur en akvarell kommer
till. I ateljén fick deltagarna prova på att måla egna landskap i akvarell.
Årsmöte och föredrag av Marie‐Louise Douglas – Marie‐Louise berättade om sin nyutkomna
bok ”Med känsla för antikt” och tipsade om hur man inreder utan att investera för miljoner.
Hon berättade också om olika stilepoker ‐ från rokoko till funkis ‐ och de utmärkande
stildragen, formerna, färgerna och materialen. Därefter följde föreningens årsmöte.
Konsten på Vår Gård i Saltsjöbaden – Här fick vi höra om hur konstsamlingen vuxit fram
genom åren – från 1924 då Vår Gård började sin verksamhet och fram till idag. Här visades
svensk och internationell konst, t ex Marc Chagall, Isaac Grünewald, Olle Baertling, Carl
Milles.

25 april

13 maj
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Höstprogrammet
18 september
Helmut Newton på Fotografiska. Till denna aktivitet fick vi tyvärr för få anmälningar för att
kunna boka en egen guide, istället träffades de som anmält sig tillsammans med
ordföranden och tittade på utställningen av de många intressanta fotografierna tillsammans.
1 oktober

Carl Larsson, vänner & ovänner var namnet på Nationalmuseums utställning på
Konstakademien. Här fick vi en guidad visning av utställningen som innehöll verk av både
Carl Larsson, Anders Zorn och många andra samtida konstnärer.

22 oktober

Ateljébesöket hos Olle Ohlsson som visade sina arbeten av både bruksföremål och
smycken. Vi fick också möjlighet att göra ett förmånligt inköp av en silverhatt.

15 oktober

Vid Höstmötet i Dieselverkstaden hade vi bjudit in Björn Springfeldt som talade om sitt
intresse för konst från unga år, sina år som chef på Moderna museet och sitt samlarintresse.
Därefter följde den årliga konstutlottningen till medlemmarna.

25 november

Konsthantverk på Hänkelhuset i Gustavsberg. Här fick vi träffa ett flertal konstnärer som
berättade om sin konst och visade sina ateljeer.

Vinnare i 2013 års konstlotteri
1. Margaretha Jacobsson
2. Anita Österlund
3. Johan Öhlin
4. Charlotte Herczfeld
5. Jonny Andersson
6. Sven Jansson

7. Lena Nicander
8. Ella Libell Berge
9. Lotta Bendix
10. Björn Wallentinsson
11. Lily Maria Ehnborg
12. Gunvor Håkanson

Styrelsen upplever att föreningens verksamhet fyller ett behov av konst‐ och kulturupplevelser bland våra
medlemmar. Den enkät som föreningen genomförde under 2013 visar att de medlemmar som besvarat
enkäten framför allt är intresserade av ateljébesök (83%), föreläsningar (69 %), konstlotteriet (65 %) samt
guidade museibesök (45%). Då styrelsen upplevt att de museibesök vi planerat ofta får få anmälningar
samtidigt som dessa är dyra att genomföra, kommer denna typ av aktivitet att minskas i antal.
Styrelsens uppfattning är att ett minskat medlemsantal är en genomgående trend inom ideella föreningar. Vi
erbjuder därför en rabatt för medlemsvärvning under 2014. Styrelsen efterlyser också förslag till intressanta
aktiviteter från medlemmarna.

Nacka i februari 2014

Karin Zelmerlööw
Ordförande

2

