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          TROSABYGDENS KONSTFÖRENING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
 

Styrelsen för Trosabygdens konstförening får härmed avge följande berättelse över sin verksamhet och förvaltning av föreningens angelä-
genheter under verksamhetsåret 2021. 

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  
                                                                                        Maud Bosson.                   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 
Birgitta Örtqvist                                                               Ulla Clausén              Göran Klasson 
Ingrid Brandin Kerstin Åkerlund  
Gullbritt Olsson                                                                Anders Pemer  
Arne Guettler   
Kerstin Lindholm    
                                                                                              
Programkommitté    PR-kommitté, hemsidan 
Margareta Pemer - Kontakt i styrelsen                              Ulla Aspblad - Kontakt i styrelsen 
Anne Sandström       Dan Svensson 
Brita Källqvist                            Peter Almerud 
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                     
                                    
                                                                                                Arkivansvarig:  
                                                                                                Bo Andersson  
                                             

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 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 
Konstföreningen har under år 2021 haft 204 betalande medlemmar. Medlemmarna har informerats om kommande program genom ny-
hetsbrev, via e-post, samt via vår hemsida. 
  
Årsmötet 2021 
Årsmötet som enligt stadgarna skall hållas innan den 31 mars flyttades fram med anledning av pandemin. Den 19 juni kunde vi så genom-
föra vårt årsmöte, utomhus på Garvaregården. Sedvanliga årsmötesförhandlingar leddes av Siv Jansson. Därefter presenterades våra 
planerade aktiviteter av ansvariga för respektive kommitté. Föreningen bjöd på smörgås, kaffe och kaka och möjlighet fanns för alla att se 
den konst som lottades ut.  

Konstlotteriet 
Utifrån rådande restriktioner genomfördes konstlotteriet med hjälp av Notarius publicus under våren. Vinnarna till de 17 konstverk som 
lottats ut meddelades innan för att ha möjlighet att se och välja konstverk. Konsten var utställd på Garvaregården ett par dagar innan, samt 
på vår hemsida. Under årsmötet lottades också 13 vinster i vårt närvarolotteri ut. Styrelsen har tagit ett beslut att i framtiden bara satsa på 
medlemslotteriet, så det var sista gången vi hade ett närvarolotteri. Under året har konst och konsthantverk för 30 000 kronor köpts in till till 
konstlotteriet. Inköpt konst har lagts ut på hemsidan vartefter. 

Medlemsavgifter 
Årsavgiften för 2021 var oförändrat 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 2022 kvarstår därför medlemsavgiften på 175 kr.  
 
Medlemskap i andra föreningar  
Konstföreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar och Sveriges Allmänna Konstförening (SAK). Medlemskapet i Sveriges Konstföre-
ningar 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. 

Samarbete 
Under året har vi påbörjat ett samarbete med Folkuniversitetet och haft ett möte med en representant därifrån.  

Arkivering 
Föreningens arkivhandlingar fram till år 2019 finns nu i Trosa kommunarkiv. Nästa tillfälle för arkivering kommer att ske under 2022. Arkivet 
har aviserat att vi i framtiden, efter utbildning  kommer att kunna sköta arkiveringen själva digitalt. 

Ekonomiskt stöd från kommunen och andra bidragsgivare 
Från Trosa kommun erhöll föreningen 2020, 40 000kr som bidrag till Konsttriangeln. Föreningen har dessutom erhållit 50 000kr som bidrag 
till Konsttriangeln från en privat givare. Då Konsttriangeln inte kunde genomföras 2020 överfördes dessa bidrag till år 2021 tillsammans 
med andra avgifter. Totalt överfördes 91 554kr till år 2021 för Konsttriangeln. År 2021 har föreningen mottagit 21 400kr i bidrag från kom-
munen.  

Ekonomiskt resultat 2021  
Föreningens totala intäkter, inklusive 91 554kr överföring för Konsttriangeln, är preliminärt 178 801 kr för 2021 och underskottet preliminärt 
11 229kr. Behållningen på bankkontot vid slutet av 2021 är 152 718kr. Konsttriangelns kostnader för 2021 var 105 405kr.  
Föreningen har en stark ekonomi och därmed stora möjligheter till fler spännande och kloka satsningar så snart möjlighet ges igen. 

KonstTriangeln är från och med 2020 ett projekt inom föreningen och Maud Bosson som projektledare ingår nu i styrelsen.  
Utifrån pandemin genomfördes inte triangeln under våren utan under hösten, vecka 40 samtidigt som konstens vecka. 

Konstföreningen på nätet 2021  
Under året har vi arbetat fram en ny hemsida utifrån den mall som Sveriges konstföreningar tillhandahåller gratis för sina medlemmar. Vår 
PR kommitté har lagt ner mycket arbete, så nu har vi en tydligare och mer uppdaterad hemsida. På hemsidan finns aktuell information om 
både blivande och inställda aktiviteter. De nyhetsbrev som mailats ut till våra medlemmar har också lagts ut på hemsidan. Här finns också 
kontaktuppgifter till styrelsen och information om hur du kan bli medlem. På vår Facebooksida har bild och text från de aktiviteter vi har 
kunnat genomföra lagts upp.   
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PROGRAM 2021 

Planerat och inställt 
Under året har vi planerat ett flertal aktiviteter som sedan fått ställas in utifrån smittläge och restriktioner. Vi är därför glada att vi trots allt 
har kunnat genomföra en hel del aktiviteter. 

Utställning i fönster, Handelsbanken 
Föreningen har försökt att få fler av våra lokala handlare att upplåta fönster till att ställa ut konst. En möjlighet att se konst på avstånd och 
och stödja våra lokala konstnärer. Under en period har Handelsbanken låtit ett par konstnärer att använda några fönster. Då banken sedan 
flyttade från Trosa blev det tyvärr bara några få veckor. 

ÅRSMÖTE 19 juni   
Vi är så glada att vi i år kunde genomföra vårt årsmöte, även om det blev lite senare och på ett annat sätt. Vi hade tur med vädret och ca. 
100 medlemmar deltog i årsmötet på Garvaregården och efterföljande information och konstlotteri. Föreningen bjöd på förtäring och möj-
lighet fanns att köpa annan dryck för de som så önskade. Det var en glad och trivsam stämning och det kändes verkligen som behovet av 
att mötas på riktigt är stort. Ett stort tack till Kerstin Betchard som gjorde det möjligt för oss att genomföra årsmötet på en vacker plats och i 
trivsamma former.  

Samarbete med Trosa församling, utställningar i S:ta Anna 
Under fem helger i juli erbjöds lokala konstnärer att ställa ut i denna vackra lokal. Det var 11 konstnärer som antog erbjudandet och visade 
upp sin konst. Trosa församling höll i överenskommelser med konstnärerna och det praktiska arbetet med hängning och vaktande skötte 
konstnärerna om själva.  

Lids kyrka och Floda kyrka 
Den 8 juli fick våra medlemmar möjlighet till en upplevelse med besök i två vackra kyrkor. Förutom byggnaderna, beundrades verk av den 
kända kyrkomålaren Albertus Pictor. Gemensam lunch vid Fridhems kaffestuga och bussresa med avstånd och munskydd, gjorde detta 
möjligt trots restriktioner. 
    
KONSTTRION 
Vecka 40 satsade vi i år på en fullspäckad konstvecka, med både Konstens vecka, Konsttriangeln och konstfilmer. 

Konstens vecka i Trosa Kvarn , vecka 40  
För 14 året i rad anordnade Konstföreningen en utställning under Konstens vecka. I år kunde vi återgå till tidigare koncept med jurybe-
dömning, men avstod från vernissage med mingel. Årets tema ”Frihet” lockade 24 utställare, vilket är något färre än tidigare år.  
Efter en hård gallring av juryn återstod 23 verk av ett 40-tal inlämnade. Bildlärarna i kommunen hörsammade inbjudan och fler klasser höll  
lektion på utställningen, vilket gläder oss. Totalt besöktes utställningen i Kvarnen av 481 personer, varav 194 ungdomar. Favoritkonstverk 
röstades fram och i vuxnas omröstning vann Margareta Pemers tre damer i i keramik ” Fullvaccinerade”. I barn/ungdomsomröstningen 
vann Tanya Lundmarks akvarell ”Solnedgång”. 
 
Konsttriangeln, vecka 40 
Årets Konsttriangel lockade många besökare. Samlingsutställningen i Skärborgarnas hus besöktes av sammanlagt 853 personer. Av de 29 
utställarna har 22 meddelat sina besökssiffror, hela 8924 st sammanlagt. Då utställarna fick välja öppettider, innebar det många olika tider 
att hålla rätt på. Inte så enkelt för våra besökare och något vi ska tänka på i framtiden. Maud Bosson som varit ansvarig för Konsttriangeln 
under några år har nu lämnar Trosa och sitt uppdrag. Vi framför ett stort TACK! till Maud för allt hennes arbete. Ny ansvarig för Konsttri-
angeln är Gunilla Olsson. 
       
Konstfilm, vecka 40  
I samarbete med Trosa Bio visades tre konstfilmer under vecka 40, besöksantalet var 127 st. Filmerna om Dahli och Botticelli höll hög 
klass, med filmen om Pompeji inte var någon höjdare.  
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Eskilstuna konstmuseum, 16 november 
Ett antal medlemmar tog chansen att besöka Eskilstuna konstmuseum. Gemensam bussresa, guidad visning och lunch gjorde detta till en 
heldagsupplevelse. Vår guide visade en del av museets fasta utställning samt höstens stora tillfälliga utställning med 24 samtidskonstnärer 
som visade allt från textila verk och grafik, via måleri, skulptur och glaskonstverk till ljud-och videoverk. Samtliga konstnärer som medver-
kade i utställningen har fått Carl-Axel Valéns stipendium. En mycket varierad och spännande utställning.    

Utbildning i grafiska trycktekniker 
Tre medlemmar i styrelsen har fått möjlighet att delta i en gratis utbildning i grafiska trycktekniker, detta skedde den 23 november i Nykö-
ping. 

Hallwylska museet och julbord, 7 december 
Gemensam bussresa för våra medlemmar till Hallwylska där julbord serverades i restaurangen. Därefter guidad visning av museet innan 
bussen tog ett gäng mätta och nöjda medlemmar hem till Trosa 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 2021  
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 ut-
maningar och inställda aktiviteter ser vi nu fram mot ett nytt spännande konstår. 
 
Trosa, mars 2022 
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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