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          TROSABYGDENS KONSTFÖRENING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
 

Styrelsen för Trosabygdens konstförening får härmed avge följande berättelse över sin verksamhet och förvaltning av föreningens 
angelägenheter under verksamhetsåret 2020. 

Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter 
Margareta Sålby Ordförande Lena Andersson                Ord. styrelseledamot 
Peter Almerud Vice ordförande  Margareta Pemer              Ord. styrelseledamot 
Mikael Karlström Kassör  Ulla Källberg                      Suppleant 
Bo Andersson Sekreterare Ulla Aspblad                      Suppleant 

Revisorer 
Agneta Lundgren                                                               Björn Lundgren                Suppleant 
Dan Svensson                                                                               
  
Valberedning 
Agneta Lundgren                
Gisela Wackér 

Kommittéer  
Inköpskommitté                                                            Utställningskommitté, Konstens vecka/ Konsttriangeln                           
Ulla Källberg- Kontakt i styrelsen Lena Andersson   -  Kontakt i styrelsen -   Maud Bosson 
Jan  Järnekull                                                                  Ingrid Brandin              Gigi Isoz               
Tiziana Dandera Kerstin Betschart                                   Melinda Khoo 
Jan Schmidt                                                                    Ulla Clausén              Göran Klasson 
 Kerstin Åkerlund  
                                                                                        Anders Pemer  
   
                                                                                                  
Programkommitté    PR-kommitté 
Margareta Pemer - Kontakt i styrelsen                              Ulla Aspblad - Kontakt i styrelsen 
Anne Sandström       Dan Svensson 
                            PG Sköld 
                                                                                           Hemsidan:Jan Lindskog  / Peter Almerud  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                     
                                    
                                                                                                Arkivansvarig:  
                                                                                                Bo Andersson  
                                             

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda sammanträden samt ytterligare något arbetsmöte.  
Styrelsens ledamöter har tillsammans med andra medlemmar arbetat i olika kommittéer för konstinköp, program, utställningar och PR.  

Ersättning till styrelse och revisorer 
Några ersättningar har inte utgått till styrelseledamöter eller revisorer.  
Verifierade utlägg för föreningen har ersatts.  
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Medlemsfrågor 
Antalet medlemmar i föreningen var vid 2020 års början 227 och vid årets slut 220.  
Medlemmarna har informerats om kommande program genom nyhetsbrev via e-post, samt via vår hemsida. 
  
Årsmötet 2020 
Årsmötet var planerat att hållas den 31 mars, men fick på grund av pandemin lov att ställs in. Vid detta tillfälle hade vi ännu en förhoppning 
om att kunna genomföra årsmötet lite senare under våren, vilket inte heller var möjligt.  
Den 22 april höll vi ett konstituerande möte med den nya styrelsen, mötet skedde utomhus och medlemmarna informerades om den nya 
styrelsen.  

Konstlotteriet 
Då årsmötet ställdes in kunde vi i år inte genomföra vårt konstlotteri som planerat. Utifrån rådande restriktioner genomfördes därför 
lotteriet med hjälp av Notarius publicus den 12 augusti. Vinnarna inbjöds sedan till Garvaregården den 30 augusti då 11 konstverk delades 
ut. De inköpta vinsterna till närvarolotteriet sparas till år 2021. Vid detta tillfälle avtackades också avtågande styrelsemedlemmar.  
Under året har konst och konsthantverk för 30 000 kronor köpts in till till konstlotteriet 2021, med förhoppning om att kunna genomföra 
detta års lotteri som tidigare år.  

Medlemsavgifter 
Årsavgiften för 2020 var 175 kr/person. Tidigare planerad höjning av medlemsavgiften avvaktar vi med utifrån gällande läge och möjlighet 
att genomföra verksamhet på ett bra sätt. För år 2021 kvarstår därför medlemsavgiften på 175 kr.  
 
Medlemskap i andra föreningar  
Konstföreningen är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och Sveriges Allmänna Konstförening (SAK). Medlemskapet i Sveriges 
Konstföreningar innebär möjlighet att ansöka om utställningsbidrag och teckna förmånliga utställningsförsäkringar. Medlemskapet i SAK 
ger förutom den vackra årsboken vinstchans i SAK:s medlemslotteri. Årsboken, och ev. vinst i form av konstverk, lottas ut i samband med 
årsmötet. 

Ekonomiskt stöd från kommunen och andra bidragsgivare 
Från Trosa kommun har föreningen erhållit 40 000 kr som bidrag till Konsttriangeln och 17 000kr i andra bidrag. Föreningen har dessutom 
erhållit 50 000kr som bidrag till Konsttriangeln från en privat givare.  

Ekonomiskt resultat 2020 
Föreningens totala intäkter, inklusive Konsttriangeln för år 2020 är 214 786 kr och överskottet är 130 277kr. Behållningen på bankkontot 
vid slutet 2020 är 249 288kr, varav 91 554 kr tillhör Konsttriangeln.  
Föreningen har en stark ekonomi och därmed stora möjligheter till fler spännande och kloka satsningar när möjligheten ges igen. 
 
KonstTriangeln är från och med 2020 ett projekt inom föreningen och Maud Bosson som projektledare ingår nu i styrelsen. 

Konstföreningen på nätet 2020  
Vi har försökt att hålla vår hemsida aktuell och har där informerat om både blivande och inställda aktiviteter. De nyhetsbrev som mailats ut 
till våra medlemmar har också lagts ut på hemsidan. På vår Facebooksidan har bild och text från de aktiviteter vi har kunnat genomföra 
lagts upp. Under 2021 kommer vi att arbetet fram en ny hemsida som förhoppningsvis blir både tydligare och mer användarvänlig.  
 
PROGRAM 2020 
Den   22 januari Liljevalchs, Vårsalongen 2020 
Konstföreningens medlemmar erbjöds en gemensam resa med buss till museet, i bussen bjöds på bubbel och tilltugg. En guidad visning 
runt en mycket spännande utställning med varierade bidrag, ett uppskattat besök med nöjda deltagare som åkte hem till Trosa igen. 

Den 25 februari  Ebelings museum, Torshälla   
Konstföreningen genomförde en utflykt med buss till Ebelings museet.  
Han startade som reklamtecknare och ägnade sig sedan år keramik och måleri. I Torshälla ägnade han sig mestadels åt skulpturer, varav 
fler stora av skrot. Besöket avslutades med en vandring längs ån där den stora skrotskulpturen ”Tors bockar” står uppställd i ån. 

Den 7 mars Galleri 219 
Galleriägare Anders Hedström guidade oss bland utställd konst av Carl-Anton Axelsson,Sten-Birger Rudnäs, Ulf Wahlberg,Lars Gynning, 
Pellas, Björn Blomberg och Stig Wennerström.Vi fick också se olika exempel på tryckmetoder bl.a. litografi, grafik och serigrafi.  
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Medlemmar i konstföreningen erbjuds rabatt på inramning och fick fler tips på montering, glastyp och ramar för optimalt resultat.En vacker 
vårdag på Galleri 219 blev en trevlig och uppskattad utflykt. 

Planerat ÅRSMÖTE 31 mars, ställdes in. Den nya styrelsen höll ett konstituerande möte utomhus den 22 april och medlemmarna 
informerades om detta i ett nyhetsbrev. Protokoll från mötet där nya styrelsen framgick, lades också ut på hemsidan.  
 
KONSTTRIANGELN var planerad till påsken men flyttades först fram till hösten och ställdes sedan in.     
        
       
Den 12 augusti Konstlotteriet 
De 11 vinnarna i konstlotteriet inbjöds till utdelning av konst och kosthantverk på Garvaregården. Vi hade tur med vädret och kunde njuta 
av musik och kaffe med äppelkaka i den vackra trädgården. Vid detta tillfälle avtackades också avgående styrelsemedlemmar.  
   
Den 1-4 oktober   Konstens vecka i Trosa Kvarn  
Årets tema  ”Kreativitet under pandemin”, för 13 året i rad anordnade Konstföreningen en utställning under Konstens vecka. Utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer anpassades formen i år. Visningstiden minskades till fyra dagar och vi hade ingen 
jurybedömning eller vernissage med mingel i år. Intresset var stort och 42 utställare anmälde sig, vilket är dubbelt så många som förra 
året. Alla alster ställdes ut och det blev en kreativ och spännande utställning. Även i år erbjöds besökarna att rösta på sitt favoritkonstverk 
och vinnare blev Gisela Wackér med sin målning ”Trosån”. Vi fick mycket uppskattning av både utställare och besökare, som i år var 340 
till antalet. Utifrån alla inställda aktiviteter är vi mycket glada att vi kunde genomföra detta och på ett visserligen annorlunda men bra sätt. 

  
 
KONSTFILM:  
Ett samarbete med Trosa Bio har inletts där konstföreningen vidarebefordrar information till konstföreningens medlemmar. 
Den 20 okt Konstfilm :”En natt på Louvren” Leonardo da Vinci  
I samarbete med Trosa Bio planerar vi att erbjuda våra medlemmar något lite mer i samband av visning av konstfilm. Ytterligare ett par 
filmer var inplanerade under hösten, men fick tyvärr lov att ställas in. Vi planerar att ta upp detta så snart som möjlighet ges att mötas för 
filmvisning igen.  
 

Rabatt hos företag mot uppvisande av aktuellt medlemskort  
15 % på inramning som lämnas in på Trosa Bokhandel eller direkt på Galleri 219, Hånö Säteri, Allévillan. 

Tack! 
Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt tagit del av föreningens aktiviteter under år 2020  
och ett särskilt tack till dem som medverkat i de olika kommittéerna eller på annat sätt bidragit. Efter ett år som ställt oss inför många 
utmaningar och inställda aktiviteter ser vi nu fram mot ett nytt spännande konstår. 
 
Trosa, mars 2020 
Styrelsen för Trosabygdens konstförening 
 
Margareta Sålby                                             Peter Almerud                             Lena Andersson  
Ordförande                                                     Vice ordförande                           Ledamot  
 
Mikael Karlström                                             Bo Andersson                             Margareta Pemer 
Kassör                                                             Sekreterare                                Ledamot  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