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Sammanträden och styrelsens arbete
Den 19 mars hade styrelsen sitt konstituerande möte för verksamhetsåret 2018.
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 Torshälla konstförenings 70-årsjubileum och utskick till våra
medlemmar. Våra olika arrangemang har också fordrat ett antal insatser. Vårt arbete
med Torshälla konstrunda har fortsatt med ett antal möten och tillhörande skrivarbete.
Torshälla konstförening har under året varit medlem i Sveriges konstföreningar,
Föreningen Ebelingmuseets vänner samt Eskilstuna konstförening.

Årets verksamhet
Februari
Vi inledde året med planering inför 70-årsjubileet. En arbetsgrupp tillsattes och kontakter
togs med Tomas Sifarow och Saga biografen för arrangemang av lokal, mat, dryck mm.
Roligt att få möjlighet att använda Torshällas egen biosalong som har mycket att
erbjuda.
Mars
Den 6 mars hölls årsmötet på Ebelingmuseet. Ca.100 medlemmar deltog.
Årets konstrunda invigdes den 31 mars med tal av Kristina Eriksson som hälsade alla
konstvandrare välkomna. Torshälla konstförenings styrelse turades om med värdskapet
inne i Ebelingmuseet och ordförande besökte samtliga utställare för personlig kontakt.
Ett 50-tal konstnärer visade sin konst under Konstrundan och mycket folk rörde sig runt i
Torshälla och tog del av konsten som visades i härligt vårväder i Torshällas vackra
omgivning. Torshälla Konstrunda är en återkommande och uppskattad kulturaktivitet i
Torshälla, där Torshälla konstförening är huvudarrangör.
April
Den 7-15 april hade vi äran att välkomna Siri Karlsson från Stjärnhov, för utställning hos
oss. Siri K är en konstnär med många uttryckssätt. Siri K har en specifik metod för
utförande av sin konst, enkaustik kallas den, där vax och bränning är del av hennes
metod. Utställningen besöktes av 154 personer.
Den 22 april höll Tryggve Lundh ett inspirerande och lättsamt föredrag på Ebelingmuseet,
kring Anders Zons liv och leverne. Det var ett välbesökt och lyckat samarrangemang
mellan Torshälla konstförening och Ebelingmuseets vänner.

Maj
Lördagen en 19 maj gjorde vi en konstresa till Brixelgården vid Hjälmaren. Den nationellt
och internationellt kända konstnären Richard Brixel bjöd på ett inspirerande och lärorikt
föredrag om sitt skapande och hur han genom åren byggt upp sin skulpturpark i den
natursköna miljön där ett hundratal skulpturer och målningar kunde beskådas. Ett 50-tal
medlemmar deltog i en uppskattad konstupplevelse och som vanligt en trevlig
vårutflykt.
September
Vid årets marknadsutställning den 15-23 september välkomnade vi två spännande
konstnärer, Nasrin Taghizadeh och Margit Bylund. Nasrin visar sin konst genom ett
skaparspråk i sprudlande färg och experimentlusta i olika material. Margit Bylund arbetar
med glas, lera och gips. Naturen är inspirationskälla där skapandet ger näringsdroppar
för själen som Margit Bylund uttrycker det. Utställningen var uppskattad och besöktes av
ca. 800 personer.
Oktober
Den 13 oktober firade vi Torshällakonstförenings 70-årsjubileum med pompa och ståt.
Saga salongen i Torshälla bjöd på bästa feststämning vad gäller mat och dryck.
Festligheterna förstärktes av de 50-tal medlemmar som tillsammans med styrelsen
deltog och njöt av olika aktiviteter under kvällen. Tipspromenad och lotterier med fina
och kvalitativa vinster lottades ut, bl.a lottades Leksandsljusstaken ut för sista gången.
Bildspel, filmer från Torshälla i ett då till nu perspektiv,visades och sist men inte minst
fick alla njuta av musikskolans duktiga ungdomar samt jazziga tongångar av en grupp
Torshälla musiker.
November
Vid årets novemberutställning 24 november till den 2 december fanns två konstnärer hos
oss, Anna Eilert och Ulrica Thoresen, båda från Västmanland. De visade keramik och
broderi på ett berörande och tilltalande sätt. Annas rakubrända lera utgår från krafter
som påverkat naturen t.ex. branden i Västmanland. Annas konst bygger på enkla och
tydliga former med variation. Ulrica har utvecklat sitt konstbroderi genom att kombinera
tredimensionellt broderi med applikationer. Ulrica visade hur konsthantverket går till
genom att själv brodera med guld och silvertråd, sk. lan, under vernissagedagen.
Inslaget var mycket uppskattat. Runt 300 personer som tog del av utställningen.

Övrigt
Samarbete
Torshälla Konstförening har under året haft ett mycket fint samarbete med Torshälla
bibliotek, Medborgarkontoret och Ebelingmuseet. Dessutom vill vi rikta ett tack till
Eskilstuna kommun som samverkanspart.
Under verksamhetsåret besöktes våra olika utställningar av 1254 personer. Vid vårens
resa och föredrag deltog sammanlagt 90 personer.
Hemsidan
Ansvarig för hemsidan är Jarl Hedin.

Medlemmar och medlemsavgift
Under 2018 hade föreningen 217 medlemmar och medlemsavgiften var 200 kr per år.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska berättelse redovisas i särskilda rapporter. Värdet på vinsterna
som utlottas vid detta årsmöte, för 2018 års medlemmar, uppgår till
49 200 kronor (medlemslotteri, närvarolotteri, värdlotteri samt Leksandsljusstaken).
Vinstvärdet är en ökning med 4332 kr från föregående år.
Vårt arv efter Hilding Jönses är helt avslutat och förbrukat i samband med att den sista
Leksandsljusstaken lottades ut vid jubileumsfesten.
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
medlemmar behövs och är viktiga för oss. Styrelsen tackar för visat förtroende och för
ännu ett år med Kultur – Kunskap – Kvalitet och lite Kul!
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