Verksamhetsberättelse 2021 Edsviks konstvänner
Föreningen Edsviks konstvänner (EKV) var en vänförening till Edsviks
konsthall, vilken gick i konkurs i augusti 2019. Enligt våra stadgar p 2
Mål och syfte föreslogs på årsmötet 20 oktober 2021 en ändring som
årsmötet röstade ja till enhälligt. Slutgiltigt beslut tas på årsmötet i
mars 2022.
Medlemmar
Föreningen har under verksamhetsåret haft 152 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 200 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar.
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.
Ordförande Ulla-Britt de Marchi, vice ordf. och kassör Jan R Nilsson,
Sekreterare Ilkka Timonen. ledamöter Sonja Dahl, Kerstin Möller,
Lena Löfwenhielm och Kirsten Östergaard-Nielsen, ersättare
Marianne Lumley och Lena Ram. Adjungerade ledamöter Lars-Eric
Holm (hedersordförande) och Lars G Lindström. Revisorer May
Zachrisson och Liz Voltaire, ersättare Bengt Hörnsten.
Ekonomi
Föreningens ekonomi utgörs huvudsakligen av medlemsavgifterna.
Merpartern går till konstinköp från Sollentunakonstnärer samt i
närområdet. Konstverken lottas ut till medlemmarna i samband med
årsmötet.

Edsviksområdet – Stallbacken Kultur
Området marknadsförs av Sollentuna kommun, Kultur och
Fritidskontoret, som har ordnat flera utställningar för barn och vuxna
på konsthall Väst, med avbrott för nedstängningar under pandemin.
Cafeet i Oxstallet som byggts om har blivit en populär träffpunkt med
med gelateria. På bottenvåningen på konsthall Väst huserar
fortfarande Ateljeföreningen och barnverksamhet ordnad av

kommunen. På konsthall Öst finns olika verksamheter som
blomsteraffär och secondhand mm.
Under sommaren har föreningen Darkroom ordnat flera uppskattade
utställningar utomhus på Ladans väggar.
Så når vi våra medlemmar
EKV har en aktuell hemsida edsvikskonstvanner.se som sköts av
Sonja Dahl och Jan R Nilsson. Dessutom får medlemmarna ett antal
nyhetsbrev – 2021, 3 st under året, redaktör Lars G Lindström.
Medlemsaktiviteter inkl. utflyktsgruppens studiebesök
EKV har verksamhet för medlemmarna i form av besök på
konstutställningar, vandringar i kulturmiljöer, hemmahosbesök hos
Konstnärer samt i historiska miljöer som endast tar emot bokade
grupper.
Genomförda besök under 2021:
Tyvärr blev de få då pandemin inte gjorde det möjligt till flera under
året men på hösten satte vi fart och gick på vandring på
Drottningholmsmalmen, besökte Bergianska Trädgården, en tur till
Resarö med besök hos möbelformgivaren Åke Axelsson samt Tyska
kyrkan i Gamla Stan. Även en visning av höstens konstutställning på
konsthall Väst genomfördes.
Konstlotteriet
Föreningen avsätter en större del av budgeten till inköp av konst och
konstlitteratur som utlottas på årsmötet. Detta bidrar till att våra
årsmöten är mycket välbesökta. Utlottningen sker i medlemsregistret
samt de närvarande på årsmötet. Vinsterna visas på hemsidan.
Styrelsen för Edsviks Konstvänner

Ulla-Britt de Marchi

Jan R Nilsson

Sonja Dahl

Lena Löwenhielm

Kirsten Östergaard-Nielsen

Kerstin Möller

