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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 177 medlemmar varav 7 ständiga. Under året har föreningen fått 18 nya 
medlemma, 28 medlemmar har lämnat föreningen. Medlemsavgiften har för året varit 250 kronor. 
 
Årsmötet valde för verksamhetsåret 2017: 
Styrelse  

Ordförande 

 

Karin Zelmerlööw 

Vice ordförande Tulla Grünberger-Valdes vid konstituerande 
styrelsemöte Sekreterare Meith Fagerqvist-Valdes vid konstituerande 

Kassör Charlotte Eriksson-Valdes vid konstituerande 
konskonstituerande Ledamot Sven Ljungström 

Suppleant Gunilla Fritjofsson 

Suppleant Jessica Lönnö 

Suppleant Björn Habenicht 

  

Revisorer Louise Langenborg 

 Pia Ellström 

Suppleant Tord Runnäs 

  

Valberedning Ina M Andersson 

  

 
Allmänt 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Ekonomi 
Årets resultat blev 2 231 vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott om -4 000. Två bidragsansökningar gjorda 

till kommunen under året. Totalt har 18 990 kronor beviljats i bidrag.  

 
Vår- och höstprogram 
Under det gångna året har vi planlagt och genomfört 11 aktiviteter. Vårt vår- respektive höstmöte i Dieselverkstaden 
samlade sammanlagt ca 124 deltagare. Totalt har våra aktiviteter under året lockat ca 300 besökare. 
 

Vårprogrammet 
Folksams konstsamling 

10 januari 

18 deltagare. Både huset och konstsamlingen väl värda ett besök. Ett 

välbesökt evenemang.  

Thielska galleriet 25 februari 

 

Ca 10 deltagare fick en visning av huset och den permanenta 

konstsamlingen. 

Årsmöte med föredrag  av 

Ulrika Sommar 22 mars 

45 medlemmar och 35 icke-medlemmar närvarande. Ulrika visade bilder 

och berättade om trädgårdsdesign. 

Ateljébesök hos Ann-Britt 

Haglund 24 april 

8 deltagare besökte Amba i hennes ateljé i G-studion. Hon visade hur 

hon arbetar med olika gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Föreningen 

passade på att köpa små keramikmuggar till konstlotteriet. 
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Vandring I Storängen  20 maj

  

16 deltagare, trevligt arrangemang med vandring och även visning 
av Björkströms trädgård.  

 
Höstprogrammet 
Ateljébesök hos Nick Alm 

23 september 

11 medlemmar närvarande. Trevlig träff på ca 3 timmar där Nick 
Alm presenterade hur han arbetar med sina målningar. 
Föreningen köpte en giclée till konstlotteriet. 
 

Julius hus 29 september 16 närvarande. Ebba Hedberg presenterade huset. Alla deltagare 
nöjda med en trevlig och intressant visning.  
 

Föredrag om Popkonstens 

historia samt konstutlottning 

25 oktober 

64 närvarande (48 medlemmar och 16 övriga). Peter Frisk redogjorde 

innehållsrikt om hur Popkonsten uppkom och presenterade de mest 

kända konstnärerna från denna period. 

Ateljébesök ho Ann-Sofi 

Gelfius 14 december 

13 deltagare fick en trevlig kväll hos Ann-Sofi Gelfius med visning 

av hennes fina keramik och en berättelse hur hon arbetar med 

formgivning av sin keramik. 

 
 
Nacka Vårsalong 

Under året har föreningen genomfört en egen vårsalong i Grünewaldvillan i Saltsjöbaden, 13 - 14 maj. Deltagande 

medlemmar var 15 st, Anna Asplund, Pirjo Backman Piroth, Gunilla Bauer, Lea Blym,  

Meith Fagerqvist, Hanna Z Gradin, Tulla Grünberger, Charlotte Herczfeld, Marianne Jensen, Elisabeth Lindell-Norén, 

Gunnel Lüttkens, Barbara Rosén, Wallina, Karin Zelmerlööw, Marie Åström. 

Vårsalongen hade ca 200 besökare och 8 konstverk såldes. 

  
Vinnare i 2017 års konstlotteri 
 
1. Johan Öhlin 6. Lions Club (S-baden) 

2. Lea Blym 7. Gunilla Björklund Fritjofsson 

3. Gunnar Larsson 8. Kerstin Norlin Hansson 

4. Birgit Larsson 9. Hanna Zetterström Gradin 

5. Marianne Andersson (S-baden) 10. Mats Wedin 
 
Styrelsen ser 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 genom att erbjuda intressanta föredrag, besök hos konstnärer och konsthantverkare samt att besöka 

aktuella utställningar. Styrelsen tar gärna emot förslag till aktiviteter som kan vara av intresse för våra medlemmar.  

 
Nacka i januari 2018 
 
 
Karin Zelmerlööw, ordförande 


