
Verksamhetsberättelse 2022 för Edsviks Konstvänner

Föreningen Edsviks Konstvänner är en ideell och fristående förening
som, vill öka konstens tillgänglighet. Föreningen ska verka för
kunskap om och engagemang för konsten samt i första hand stödja
konst och kultur i Sollentuna kommun.
Beslut om ändring i stadgarna p 2 togs av årsmötet 2022 samt även i
p 9 där den sista meningen ströks dvs att vid föreningens upphörande
skulle alla medel överföras till Edsvik konsthall, vilken försattes i
konkurs 2019.

Välkomnades varmt sammanslagningen med ärorika Sollentuna
Konstförening där deras medlemmar (69 st) erhållit personlig
inbjudan till medlemskap i Edsviks Konstvänner, vilket 49 st har
accepterat, noteras att ett flertal i SKF varit medlemmar i båda
föreningarna och ingår inte i de 49 nya medlemmarna.

Medlemmar
Föreningen har under verksamhetsåret uppgått till 175 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 200 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar.

Styrelse
Styrelsen under verksamhetsåret har haft följande sammansättning:
Ordförande Ulla-Britt de Marchi, vice ordförande Britt Stålhandske,
Kassör Jan R Nilsson, sekreterare ambulerande i styrelsen,
Ledamöter: Sonja Dahl, Kerstin Möller, Kirsten Östergard-Nielsen,
Britt Noreen. Ersättare: Lena Ram och Gunilla Hultman. Adjungerade
ledamöter: Lars-Eric Holm (hedersordförande), Lars G Lindström och
Ilkka Timonen. Revisorer: May Zachrisson och Bengt Hörnsten,
ersättare Georg Gustafsson.

Ekonomi
Föreningens ekonomi utgörs huvudsakligen av medlemsavgifterna.



Merparten går till konstinköp från Sollentunakonstnärer samt i
närområdet. Konstverken lottas ut till medlemmarna i samband med
årsmötet.

Edsvikenområdet –
Stallbacken Kultur
Området marknadsförs av Sollentuna kommun, Kultur och Fritid, som
har arrangerat uppskattade utställningar och events för barn och
vuxna på konsthall Väst. På bottenvåningen huserar
Ateljeföreningens konstnärer tillsammans med barnverksamhet på
helger.
I fd konsthall Öst numera Ladan finns en blomsteraffär, en second
hand butik med mera.
Gelaterian i Oxstallet har utvecklats till populär träffpunkt.

Så når vi våra medlemmar
EKV har en aktuell hemsida – edvikskonstvanner.se som sköts av
Sonja Dahl och Jan R Nilsson. Medlemmarna får också ett antal
nyhetsbrev 4 st i år, redaktör Lars G Lindström och reporter Ulla-Britt
de Marchi.

Medlemsaktiviteter och utflyktsgruppens studiebesök
EKV har verksamhet för medlemmarna i form av besök på
konstutställningar, vandringar i kulturmiljöer, hemmahosbesök hos
konstnärer samt i miljöer som endast tar emot bokade grupper.
Genomförda besök under året:
Sven-Harrys konsthall ”Talking to Åke”, Möbeldesignmuseum, Linnea
Jörpelands utställning på Stallbacken, Creative
Edition/Malmstensskolan, Nationalmuseum ”Härligt att vara
skulptör” Konst och kulturvandring på Stockholms Universitet,
Akvarellsalongen på Väsby Konsthall, Solna kyrka med vandring till
Lindhagens kulle, Millesgårdens utställning ”Glasstress”.

En ny grupp har bildats Föreläsningsgruppen i samarbete med
Sollentuna kommun Kultur och Fritid



Vårt första bidrag var en föreläsning av Thomas Lindblad om
designern Pierre Forssell. Kommunen har haft konserter, allsång med
mera i programmet som har varit gratis.

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 till de närvarande på årsmötet. Vinsterna visas på hemsidan.
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