
 

 

 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för Eksjö Konstförening år 2018 
 
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. 
 

1. Antal medlemmar 
Föreningen har under året haft 520 betalande medlemmar. 

 

2. Styrelsen 
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under året med följande sammansättning:  
 
Christina Ekbladh Ordförande 
Bengt Grafström Vice ordförande 
Rose-Marie Johansson Kassör 
Ulla-Britt Nilsson Sekreterare 
Boo Andersson Ledamot 
Monica Björlingsson Ledamot 
Siv Edvinsson  Ledamot  
Susanne Foglemark Ledamot 
Paul Hultberg  Ledamot 
Lena Korsberg  Ledamot  
Sven Nilsson  Ledamot 

 

3. Revisorer 
Håkan Åkvist och Hans Henning har varit revisorer. 

 

4. Valberedning 
Valberedningen i Eksjö Konstförening har haft följande sammansättning: Gun Henriksson, Eva 
Ekenberg och Bo-Kenneth Knutsson. Gun Henriksson har varit sammankallande. 

 

5. Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har under året varit 175 kronor. 

 

6. Ekonomi 
Föreningen har 2018 gjort ett överskott som redovisas i årsredovisningen. Årsredovisningen kommer 
att delas ut vid årsmötet.    

 

7. Medlemskap 

Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar. 
 

8. Information 
Föreningens medlemmar har informerats om kommande verksamhet genom årsprogrammet, 
webbsidan, Facebook, affischer och annonser i såväl kulturella tidningar som lokalpressen. 
Medlemmar som så önskar har fått löpande information via e-post. Föreningens hemsida uppdateras 
kontinuerligt www.eksjokonstforening.se. 
 



 

 
 
 
 

 

9. Årsmötet 
Årsmötet hölls i Höglandssjukhusets aula 25 februari 2018. 

 

10. Resor 
Konstföreningen har arrangerat två resor under året. Vårens resa gick till Norrköping den 5 maj.  Den 
14-16 september anordnade föreningen en resa till Bornholm. Reseberättelser finns i vårt årsprogram 
och på hemsidan. 

 

11. Andra aktiviteter 
Vid årsmötet hölls ett föredrag av konstnären Bo Lundwall som berättade om sin konst. Den 18 
februari genomförde vi tipspromenad i samarbete med ESOK. 24 – 26 augusti arrangerades Eksjö på 
duk. Under Kulturveckan anordnade konstföreningen den 29 oktober en förmiddag för ungdomar 
mellan 9-13 att teckna ett eget konstverk med tema Mitt Eksjö. Den 30 oktober stod Konstföreningen 
som arrangörer av föreläsningen Fåglar på mitt sätt med Gebbe Björkman. I samarbete med 
Biografföreningen Metropol har filmerna Konstnärens trädgård samt Hitler och konsten visats.  

 

12. Utställningar 
Konstnärerna Mattias Svensson och Carl Stenlöv stod för den första utställningen. Vid den andra 
utställningen, under våren, visade Caroline Möller och Eva Lissinger sina verk. Höstens utställningar 
inleddes av Leif Ruhnström och Bo Lundwall. Året avslutades med en utställning av Zoli Fuglesang 
Kareld. Utställningen pågick fram till den 6 januari 2019. Samtliga vernissager har varit mycket 
välbesökta. 

 

13. Lotterier 
5 lotterier anordnas varje år av konstföreningen. 
Vernissagelotteri - Till varje utställning hör ett närvarolotteri, där medlemmarna gratis erhåller en 
”lott” vid ett besök under vernissagedagen.  
Medlemsvärvarlotteri - Varje medlem som värvat en ny medlem erhåller en lott.   
Närvarolotteri - Medlemmar som närvarar vid årsmötet erhåller en lott. 
Medlemsnummerlotteri – Dragning sker på medlemsnumret. 
Konstlotteri- Vårt traditionsenliga konstlotteri har sålts inför årsmötet. En stor del av försäljningen 
sker på Eksjö julmarknad. Handelsbanken i Eksjö har i samband med föreningens 
konstlotteriförsäljning upplåtit sitt skyltfönster. Dragning av samtliga lotterier sker vid årsmötet. 

 

14. Tack till kommunen 
Eksjö kommun har på olika sätt varit oss behjälpliga under året. Vi har mot en hyra av 2 000 
kronor/utställningsvecka haft tillgång till utställningslokal och förrådsutrymme på museet. Vi vill 
också tacka våra annonsörer och de företag som hjälpt oss med lotteriförsäljningen.  

 

15. Aktiva medlemmar 
Vi ser med glädje att nya medlemmar kommer till föreningen och välkomnar gärna fler. Väl mött 
under verksamhetsåret 2019. Besök våra vernissager, följ med på inspirerande konstresor samt övriga 
aktiviteter som går att läsa om i föreningens årsfolder 2019. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Eksjö Konstförening den 2019-01-15 
 
Christina Ekbladh Bengt Grafström  Ulla-Britt Nilsson 
Ordförande Vice ordförande   Sekreterare 
 

 
 
 

Rose-Marie Johansson Boo Andersson  Monica Björlingsson 
Kassör  Ledamot   Ledamot 
 
 
 
 
Siv Edvinsson  Susanne Foglemark  Paul Hultberg  
Ledamot Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Lena Korsberg Sven Nilsson 
Ledamot Ledamot     
 
 
 

  


