Torshälla Konstförening
Verksamhetsberättelse för Torshälla konstförening verksamhetsåret
2016-01-01 – 2016-12-31
Torshälla konstförening avger följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

Organisation
Ordförande: Marianne Belin
Sekreterare: Monica Pettersson
Kassör: Mia Hedin
Styrelseledamöter: Ulrika Bovin, Janett Eriksson, Karin Flodin och
Annika Jormelius
Revisorer: Annette Hammarlund och Per Ericson
Valberedning: Jan-Erik Kling och Christer Åslund

Sammanträden och styrelsens arbete
Den 31 mars hade styrelsen sitt konstituerande möte för verksamhetsåret 2016. Styrelsen
har, förutom konstituerande mötet haft nio protokollförda styrelsemöten. Dessutom har hela
eller delar av styrelsen haft flera arbetsträffar och sammanträden främst i samband med
utskick till medlemmarna. Våra olika arrangemang har också fordrat ett antal insatser. Vårt
arbete med Torshälla konstrunda och Skulpturparken har fortsatt med ett antal möten och
tillhörande skrivarbete. Vi har också ingått i utvecklingsrådet i Torshälla.
Torshälla konstförening har under året varit medlem i Sveriges konstföreningar, Föreningen
Ebelingmuseets vänner samt Eskilstuna konstförening.

Årets verksamhet
Februari
Nytt för året var att förhandsvisa konsten inför medlemslotteriet. Detta genomfördes den 11
februari i Kvarnen. Ett fyrtiotal medlemmar besökte visningen som visade sig vara ett
uppskattat inslag i verksamheten.
Mars
Den 15 mars hölls årsmötet på Ebelingmuseet. Ca.140 medlemmar deltog.
Årets Konstrunda invigdes den 26 mars av Marianne Belin och Åsa Brandt. Ett 50-tal
konstnärer visade sin konst under Konstrundan och mycket folk rörde sig runt i Torshälla och
tog del av konsten som visades. Torshälla konstrunda är en återkommande och uppskattad
kulturaktivitet i Torshälla, där Torshälla konstförening är huvudarrangör.
April
I april kunde vi åter välkomna Ria Roes Schwartz till en utställning hos oss. Ria Roes
Schwartz har tidigare haft en utställning hos oss och utställningen blev lika uppskattad nu
som då.
I anslutning till sin akvarellutställning bjöd Ria Roes Schwartz också på ett föredrag kring sin
konst. Föredraget var lättsamt och lärorikt.
Utställningen var välbesökt med ca 355 besökare. Utställningen pågick mellan den 16 april
och den 24 april.
Maj
Söndagen den 22 maj gjorde vi en konstresa till Strängnäs, där vi besökte Lena och Gösta
Linderholm. Ett 50-tal medlemmar deltog i resan. Vi bjöds på både konstupplevelse, sång
musik och rundvandring i det Linderholmska konstnärshemmet med en tillhörande och
spännande trädgård.
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September
Vid marknadsutställningen den 10-18 september välkomnade vi två unga konstnärer,
Charlotte Peel och Conny Brink. Charlotte visade måleri och collage med tema kvinnokraft
och Conny Brink visade fotokonst från Skogskyrkogården i Årjäng, Värmland. En mycket
uppskattad och varierad konst presenterades. Konstmötet mellan dessa båda konstnärer
resulterade i att de planerade för fortsatt kontakt och samverkan, vilket också är ett av
konstföreningens uppdrag. Utställningen lockade många besökare och ett flertal ungdomar,
vilket vi såg som positivt. 881 personer besökte utställningen.
Oktober
Söndagen den 2 oktober anordnades ett föredrag om ”Strindberg i konsten” på
Ebelingmuseet. Uppskattad föredragshållare var Tryggve Lundh. Föredraget var ett
samarrangemang med Torshälla konstförening, Ebelingmuseets vänner och Ebelingmuseet.
Ett 50-tal besökare kunde njuta av ett lättsamt och lärorikt föredrag.
November
Vid vår novemberutställning den 19-27 november kunde vi presentera Linda Wästerlund,
ytterligare en ung konstnär som visade sin konst i blandade tekniker. Utställningen var
hennes första utställning och den mottogs positivt av de 249 som besökte utställningen.

Övrigt
Samarbete
Torshälla Konstförening har under året haft ett mycket fint samarbete med Torshälla Stads
förvaltning, Biblioteket, Medborgarkontoret och Ebelingmuseet. Dessutom vill rikta ett tack
till Eskilstuna kommun som samverkanspart samt sist men inte minst ett varmt tack till
NybyTryck och Janett Eriksson som får fram våra vernissagekort på ett kvalitativt sätt.
Under verksamhetsåret har c:a 1500 personer besökt våra olika utställningar. Vid vårens
resa och vid höstens föredrag har sammanlagt 100 personer deltagit.
Hemsidan
I samverkan med Jarl Hedin har konstföreningens styrelse under året utvecklat en ny och
lättåtkomlig hemsida. Ansvarig för hemsidan är Jarl Hedin.
Medlemmar och medlemsavgift
Under 2016 hade föreningen 246 medlemmar. Medlemsavgiften var 200 kronor.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska berättelse redovisas i särskilda rapporter. Värdet på vinsterna som
utlottas vid detta årsmöte (för 2016 års medlemmar) uppgår till c:a 90.000 kronor
(medlemslotteri, extralotteri, närvarolotteri, värdlotteri samt Leksandsljusstaken).
Vinstvärdet för året visar en ökning med ca.40.000 kr mot föregående år. Det beror på de
inköpta vinsterna till extralotteriet, ett lotteri för de medlemmar som inte har vunnit under de
senaste 5 åren. Vårt arv efter Hilding Jönses är avslutat och förbrukat.
Slutord
Styrelsen vill, som vanligt, rikta ett varmt tack till alla medlemmar. Ni ställer upp på våra
arrangemang, hjälper till vid våra utställningar samt uppmuntrar oss i vårt arbete. Alla
behövs och är viktiga för oss. Styrelsen tackar för visat förtroende och för ännu ett år med
Kultur – Kunskap – Kvalitet och lite Kul!
Torshälla 20 februari 2016
Styrelsen
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Monica Pettersson
Sekreterare
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