Styrelsens verksamhetsberättelse för Eksjö Konstförening år 2019
Eksjö Konstförening är en ideell förening vars främsta syfte är att genom kvalitativa utställningar,
konstresor och föreläsningar bidra till att utveckla och öka intresset för konst i Eksjö med
omnejd.
Antal medlemmar
Föreningen har under året haft 505 betalande medlemmar.
Styrelsen
Styrelsen har haft nio styrelsemöten under året. Från och med årsmötet i februari 2019 har
styrelsen haft följande sammansättning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christina Ekbladh
Bengt Grafström
Rose-Marie Johansson
Katrina Törnvall
Ann-Catrin Bringner
Boo Andersson
Kerstin Blomberg
Siv Edvinsson
Susanne Foglemark
Sven Nilsson
Anette Norman Karlsson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
vice sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Revisorer
Håkan Åkvist och Hans Henning har varit revisorer.
Valberedning
Valberedningen har haft följande sammansättning: Gun Henriksson, Eva Ekenberg och BoKenneth Knutsson. Gun Henriksson har varit sammankallande.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 200 kronor.
Ekonomi
Föreningen har 2019 gjort ett överskott som redovisas i årsredovisningen. Årsredovisningen
kommer att delas ut vid årsmötet.
Medlemskap
Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar.
Information
Föreningens medlemmar har informerats om kommande verksamhet på olika sätt; programmet
för 2019, webbsidan www.eksjokonstforening.se, Facebook, affischer och annonser i såväl

kulturella tidningar som lokalpressen. Många medlemmar har också fått löpande information via
e-post.
Årsmötet
Årsmötet hölls i Höglandssjukhusets aula den 24 februari 2019. Förutom sedvanliga
årsmötetsförhandlingar och utlottning av konst höll Leif Ruhnström ett föredrag om hans
illustration av Astrids Lindgrens bok Junker Nils av Eka.
Resor
Konstföreningen har arrangerat tre resor under året. Den första resan gick till Stockholm den 15
– 16 februari och den andra resan gick till Skåne – konstrundan i sydvästra Skåne – den 22
april. I september genomfördes en resa till Gdansk med stopp i Kosta, Karlskrona och Urshult.
Reseberättelser finns på hemsidan.
Andra aktiviteter
Den 17 februari var föreningen i samarbete med ESOK ansvarig för tipspromenad vid
Skidstugan.
Den 11 maj hade vi konstmarknad i ”Ladan” på Eksjö museum där man kunde sälja och köpa
konst.
Under nationaldagen den 6 juni deltog föreningen med att sälja lotter och informera om Eksjö
Konstförening i ett stånd på torget.
I samband med Eksjö kulturvecka höll Lisa Ugarph, Eksjö Museum, ett uppskattat föredrag om
Eksjö kommuns konstsamlingar och dess stora donationer. Föredraget var den 29 oktober.
Den 16 november berättade Sven Kärde om Albert Engström och i samarbete med Nääs
bryggeri genomfördes en ölprovning på Krusagården.
Utställningar
Föreningen har anordnat fyra konstutställningar. Konstnärerna har varit:
1.
2.
3.
4.

Zacheriah och Kristin Kramer
Susanne Nyholm och Lena Finnermark
Lennart Nilsson och Lehna Fahlström
Magnus Robbestad och Jan Peter Hegg

Lotterier
Konstföreningen anordnar fem lotterier varje år.
1. Vernissagelotteriet – till varje utställning som föreningen anordnar hör ett närvarolotteri
där medlemmar erhåller en ”gratislott” vid ett besök under vernissagedagen.
2. Medlemsvärvarlotteri – varje medlem som värvat en ny medlem erhåller en lott.
3. Närvarolotteri – medlemmar som är närvarande vid årsmötet erhåller en lott.
4. Medlemsnummerlotteri – dragning sker på medlemsnumret.
5. Konstlotteri – lotter har sålts inför årsmötet.
Dragning sker vid årsmötet.
Tack
Styrelsen vill tacka våra annonsörer och de företag som har hjälpt oss med lotteriförsäljningen.
Styrelsen vill också tacka Eksjö kommun som på olika sätt har hjälpt oss under året.
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