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NACKA KONSTFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 184 medlemmar varav 8 ständiga. Under året har föreningen fått 19 
nya medlemma, 25 medlemmar har valt att lämna föreningen. 
Medlemsavgiften har för året varit 200 kronor. 
 
Årsmötet valde för verksamhetsåret 2016: 
 
Styrelse 
Karin Zelmerlööw ordförande 
Tulla Grünberger valdes till vice ordförande vid konstituerande styrelsemöte 
Meith Fagerqvist valdes till sekreterare vid konstituerande styrelsemöte 
Charlotte Eriksson valdes till kassör vid konstituerande styrelsemöte 
Sven Ljungström ledamot 
Ina M Andersson suppleant 
Jessica Lönnö suppleant 
Björn Habenicht suppleant 
 
Revisorer 
Gunilla Wettby revisor 
Louise Langenborg revisor 
Tord Runnäs revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Gunilla Björklund Fritjofsson valberedning 
 
Allmänt 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Ekonomi 
Årets resultat blev -855,50 vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott om -3 000. Två 
bidragsansökningar har gjorts till kommunen under året. Totalt har 16 600 kronor beviljats i bidrag. 4 510 
kronor ha inte utnyttjats och ska återbetalas. 
 
Vår- och höstprogram 
Under det gångna året har vi planlagt 11 aktiviteter, där två blivit inställda samt en som flyttats fram till januari 
2017. Vårt vår- respektive höstmöte i Dieselverkstaden samlade sammanlagt ca 200 deltagare. Totalt har våra 
aktiviteter under året lockat till ca 300 besökare. 
 
 

Vårprogrammet 
3 februari Konstnärshuset, 17 deltagare 
22 februari Impressionisterna på Bio Rio, 21 deltagare 
14 mars 14 anmälda men besöket inställt pga. hög arbetsbelastning hos personalen i showrummet 
22 mars Årsmöte med föredrag av Claes Moser, 66 deltagare 
18 maj Slottskyrkan och Rikssalen, 11 deltagare 
4 juni Eva Björkström, 26 deltagare 

 
 
Höstprogrammet 
8 september Stig Lindberg 100 år, Porslinsmuseet, 10 deltagare 
6 oktober T-banekost på Länsmuseet i Sickla. Inställt pga. för få deltagare, men ett erbjudande om 

en allmän visning vidarebefordrades till de anmälda. 
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26 oktober Höstmöte. Föredrag av Ragnar Forssberg om Ernst Thiel samt konstutlottning. Föredraget 
annonserat i NVP, MittiNacka, kommunens evenemang samt hos Dieselverkstadens 
hemsida och storbild. Inbjudna deltagare från Olle Nymans vänner tillsammans med både 
medlemmar och andra intresserade gjorde att vi hade ca 140 deltagare. Ett populärt och 
intressant föredrag. 

9 november Ateljébesök hos Anna Lerinder. Flyttat till 15 februari 2017. 
6 december Anders Hansers biograf. Programmet med Albert Engström och Roland Svensson var 

intressant och givande. 16 deltagare 

Nacka Vårsalong 
Under året har föreningen genomfört en egen vårsalong i Grünewaldvillan i Saltsjöbaden, 14-15 maj. 

Deltagande medlemmar var 14 st, Ina M Andersson, Saga Andersson, Gunilla Bauer, Milo Carstens, Snezana 

Fazlic, Meith Fagerqvist,  Eva Fransén, Charlotte Herczfeld, Ann Johansson, Gunnel Lüttkens, Pirjo Backman 

Pirot, Björn Tegnell, Wallina och Karin Zelmerlööw. 

Vårsalongen hade ca 160 besökare och 19 konstverk såldes. 

  
Vinnare i 2016 års konstlotteri 

1. Charlotte Eriksson 6. Mia Kolvik 

2. Roger Jervenheim 7. Karl-Otto Österholm 

3. Ann Fylkner 8. Sonja Lundstedt 

4. Eva Eriksson 9. Astrid Larsson 

5. Snezana Fazlic 10. Kerstin Norlin Hansson 

 
Styrelsen känner som sin uppgift att genom föreningens verksamhet bidra till att fylla ett behov av konst- och 

kulturupplevelser bland våra medlemmar. Vi uppskattar och välkomnar att föreningens medlemmar även i 

fortsättningen hjälper oss att sprida information om föreningens olika aktiviteter. Vi kommer även framöver att 

göra vårt bästa för att erbjuda intressanta föredrag, besök hos konstnärer och konsthantverkare samt besöka 

konstutställningar i framför allt Stockholmsområdet. Styrelsen tar gärna emot förslag till aktiviteter som kan 

vara av intresse för våra medlemmar.  

 
Nacka i februari 2017 
 
 
 
Karin Zelmerlööw 
ordförande 


