
Verksamhetsplan 2023 för Edsviks Konstvänner

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
inom Sollentuna kommun.

Årsmötet 2022 gav styrelsen i uppdrag att formulera
sammanslagningen med ärorika Sollentuna Konstförening. Beslöts vid
möten med ledamöter ur SKF-styrelse att deras medlemmar skulle
välkomnas med en personlig inbjudan om medlemskap i Edsviks
Konstvänner. 49 medlemmar av totalt 69 accepterade, nämnas bör
att ett flertal av de 69 var medlemmar i båda föreningarna. Den nya
styrelsen i EKV för 2022 kom att bestå av tre nya styrelseledamöter
från f d SKF med mycket gott samarbete som följd. Våra föreningar
har historiskt haft samma upplägg med studiebesök och konstlotteri
med mera så 2022 var medlemsantalet 175 – glädjande.

En fråga som har ställts handlar om ett ev namnbyte och en ny logga
för att visa samgåendet mellan SKF och EKV. Styrelsen har kontaktat
flera designers om förslag till nytt namn och logga. Att ev. använda
EKV-loggan med ett Sollentunatillägg. Loggan har givits med fri
användning av den person som vann tävlingen som utlystes 2008.
Nämnas bör att kostnader till designer och ändring av namn, org. nr
samt bankkonto tillkommer. Frågan tas upp på årsmötet.

Edsvikenområdet – Stallbacken Kultur

Området visar en positiv trend med nya välbesökta utställningar och
en aktiv barnverksamhet. Ateljeföreningen är mycket aktiv med
utställningar och många kreativa konstnärer. Vi har köpt en del konst
från dem och även från utställningarna i konsthallen.



Nytt är torsdagsaktiviteterna med föreläsningar, konserter med mera
där vi i vår nyskapade föreläsningsgrupp har ett samarbete med
Sollentuna Kultur och Fritid.
Kvarstår fortfarande frågan vad händer med f d MC Collections
lokaler och med Duvslaget?

Vår hemsida, nyhetsbrev och utskick
Kontakten med våra medlemmar sker via vår hemsida, nyhetsbrev
och inbjudningar till studiebesök.
Hemsidan sköts av Sonja Dahl och Jan R Nilsson.
Nyhetsbrevet kommer ut ca 4 ggr per år och redaktör är Lars G
Lindström och reporter Ulla-Britt de Marchi.

Studiebesök genom Utflyktsgruppen
En populär del av föreningens verksamhet är utflyktsgruppens
studiebesök som brukar vara 7-8 st per år. Inbjudan skickas ut till
medlemmarna via mejl samt brev till medlemmar utan epost.
Ansvariga är Kerstin Möller och Ulla-Britt de Marchi.
Planeringen inför vårens besök är i full gång. Kungliga väntsalen på
Centralstationen har lockat rekordmånga (54) intresserade varför vi
planerar ett extra besök under hösten. Vidare besök på den nya
designutställningen på Sven-Harrys, Riksdagshuset med tonvikt på
Åke Axelssons design och Finska kyrkan i maj.

Konstlotteriet
Inköpen sker i huvudsak från Sollentunakonstnärer, konsthallens
utställningar, Ateljéföreningen på Edsvik, Konstrondan samt i
närområdet. Gruppen består av: Britt Noreen, Sonja Dahl, Kirsten
Östergard-Nielsen, Kerstin Möller och Ulla-Britt de Marchi.

Föreläsningsgruppen
Föreläsningarna och musikevenemangen sker på torsdagar kl 13 och i
konsthall Västs lokaler i samarbete med Sollentuna Kultur och Fritid.
Fri entré.
Gruppen består av Britt Stålhandske, Lena Ram och Gunilla Hultman.



Vår första programpunkt är en föreläsning om designprinsen Sigvard
Bernadotte av författaren och samlaren Thomas Lindblad 23 februari.

Styrelsen för Edsviks konstvänner


