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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev februari 2021 

Ett nytt år och visst hade vi alla hoppats på nya möjligheter till aktiviter i verkligheten och 
konstupplevelser på nya platser. Tyvärr ser vi ännu ingen möjlighet att erbjuda er allt det vi vill 
och förstår att ni önskar. Restriktionerna kvarstår och verkar så göra under våren, så nu hop-
pas vi på sommaren!  

Vi är så glada att vi hann med några konstutflykter under våren och att vi kunde genomföra 
Konstens vecka och Konstlotteriet, även om det blev på andra sätt än vanligt. 
Vi i styrelsen möts regelbundet till möten digitalt och försöker planera och förbereda oss så att 
vi är väl förberedda när det är möjligt med aktiviteter igen.  

Programkommittén har förhandlat med Handelsbanken om att få använda ett av deras fönster 
till att ställa ut konst av lokala konstnärer. Vi har en förhoppning att det ska gå i lås och starta 
under vecka 10. En möjlighet att se konst med avstånd och stödja våra lokala konstnärer.  

Vi kommer att byta hemsida och ansluta oss till den Sveriges Konstföreningar erbjuder alla 
sina medlemmar gratis. En arbetsgrupp inom styrelsen har deltagit i en digital kurs för att lära 
sig uppbyggnaden och vi planerar att sidan ska vara klar till sommaren. Den gamla sidan 
kommer vara vilande i avvaktan på den nya. Vi hoppas att ni har förståelse för det och kommer 
se till att informera er så snart vi har några nyheter via mail.  

Konsttriangeln var planerad att genomföras i påsk som vanligt och i höstas trodde vi nog alla 
att det skulle vara möjligt. Så ser det tyvärr inte ut. Utställande konstnärer har fått fylla i en en-
kät och utifrån resultatet på den satsar vi på en sommarutställning i år. Preliminärt kommer 
Konsttriangeln äga rum vecka 28-29. Styrelsen kommer fatta beslut utifrån rådande läge efter 
påsk och då återkomma med besked och mer information.   

Under 2020 har vi köpt in konstverk till Konstlotteriet och har nu totalt 17 konstverk till med-
lemslotteriet och dessutom den konst som skulle lottats ut under närvarolotteriet 2020 kvar. 
Konsten kommer att läggas ut på vår nya hemsida så snart sidan är klar. 

Årsmötet skall enligt stadgarna hållas senast den 31 mars. Med anledning av pandemin och 
rekommendationerna och efter kontakt med vårt förbund vill vi flytta fram årsmötet med för-
hoppning om att kunna genomföra det i år. Preliminärt datum lördag 19 juni på Garvare-
gården. Ytterligare information kommer, så snart vi vet mer. Kallelse och årsmöteshandlingar 
kommer att skickas ut tre veckor innan mötet. 

Med en förhoppning om ett fint Konstår 2021 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby  
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