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Årsberättelse för verksamhetsåret 2016
Styrelse Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamöter

Inger Gustafsson
Sophia Rasmussen
Helena Agerman
Nils Erik Wetterbratt
Per-Olof Öhling
Ann Johnsson
Ulla- Britt Lindqvist
Bodil Nätt

Revisorer Ordinarie

Lars Stridbeck
Gunnar Ramberg

Suppleanter

Barbro Lindwall
Eric Fundin

Revisor för Märta och Axel Bengtssons fond för konststudier och vetenskaplig forskning har
varit Lars Stridbeck.

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen (20 januari, 13 april, 18 maj, 15 juni, 31 augusti,
28 september, 2 november och den 29 november). Årsmötet hölls onsdagen den 16 mars.
Bengt von Strokirch avgick då som ordförande och sammankallande i vissa kommittéer. Till
ny ordförande valdes Inger Gustafsson.

REPRESENTATION
Ordföranden Bengt von Strokirch har representerat föreningen på insynsplatsen i stiftelsen
Jönköpings läns museum med Helena Agerman som suppleant fram till den nya styrelsens
konstituerande möte den 13 april då Helena Agerman utsågs till ordinarie representant och
Bodil Nätt som ersättare. Ordförande i Axel och Märta Bengtssons fond för konststudier och
vetenskaplig forskning har varit Bengt von Strokirch fram till den 16 mars och därefter Inger
Gustafsson. Bodil Nätt har under året varit ledamot i Skådebanan, Jönköpings Län

VALBEREDNING
I valberedningen har ingått Leif Ruhnström (sammankallande), Harald Karlberg, Linda
Baccstig och Pia Löfgren.
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KOMMITTÉER
Gannevikskommittén fullföljer föreningens åtagande vad gäller donationen. I kommittén
har Åke Andrén, Pia Löfgren, Per-Olof Östhed, Sophia Rasmussen samt Bengt von Strokirch/
Inger Gustafsson(sammankallande) ingått.
Fest- och evenemangskommittén. I kommittén har Ingvor Dahlström, Anne-Marie
Hakeman, Beng von Strokirch/ Inger Gustafsson (sammankallande), Louise Wache och
Rosemarie Nordeström ingått.
Utställningskommittén har bestått av Ann Johnsson (sammankallande), Nils Erik
Wetterbratt och Bengt von Strokirch/Inger Gustafsson.
Utbildningskommittén har bestått av Bengt von Strokirch/Inger Gustafsson
(sammankallande), Ulla Jonsson och Birgitta Thor.
Ungdomens vårsalong har en egen kommitté med Sophia Rasmussen (sammankallande),
Jennie Ljungeskog, Linda Baccstig och Amapola Wiger.
Redaktionskommittén. I kommittén har Sophia Rasmussen (sammankallande), Bengt von
Strokirch/Inger Gustafsson, Per-Olof Östhed, Bodil Nätt och Nils Erik Wetterbratt ingått.
Resekommittén. I kommittén har Harald Karlberg, Bodil Nätt (sammankallande), Helena
Agerman, Catherine Palm och Lars Stridbeck ingått.
Medlems- och rekryteringskommittén. Per-Olof Öhling har ansvarat för medlemsregistret
och kontakten med nya medlemmar. Inger Gustafsson och övriga i styrelsen har ansvarat för
att öka antalet medlemmar.
Ansvaret för inköp av konstverk till utlottningen åligger alla i styrelsen. Minst två ur styrelsen
ska godkänna varje inköp. Under året har också Bengt von Strokirch varit resursperson.

FÖRENINGENS KONSTSAMLINGAR
Intendent för föreningens konstsamlingar har under året varit Liselotte Munther på
länsmuseet. Verk ur samlingarna har varit utlånade till flera andra museer under året:
Avslutade utlån 2016
Prins Eugens Waldemarsudde: 19 september 2015–21 januari 2016, utställningen
Symbolism och dekadens – ett nordiskt perspektiv.
NSKF 99, Arthur Sjögren: Spegelbilden
NSKF 106, Jens Ferdinand Willumsen: Jotunheimen
Göteborgs konstmuseum: 19 september 2015–24 januari 2016, utställningen “Anywhere
out of the world, Olof Sager-Nelson och hans samtida”.
NSKF 98, Olof Sager Nelson: Discipeln
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Sven-Harrys konstmuseum: 26 november 2015–7 februari 2016, utställning med verk av
Olle Olsson Hagalund.
NSKF 227, Olle Olsson Hagalund: Gunghästen
NSKF 229, Olle Olsson Hagalund: Metron i Paris
Nya utlån 2016
Thielska Galleriet, 27 februari–5 juni 2016, utställningen Anywhere out of the world, Olof
Sager-Nelson och hans samtida
NSKF 98, Olof Sager Nelson: Discipeln
Mjällby Konstmuseum, 19 mars–19 juni 2016, utställningen ”Moderna Män
NSKF 95 Arthur C:son Percy: Min fästmö
NSKF 121 Gunnar Zilo: Självporträtt
NSKF 204, Linnqvist, Vilande kvinna
NSKF 210 Otte Sköld, Baren i Paris
Pågående utlån 2016–2017
Borås konstmuseum: 17 september 2016 – 15 januari 2017, utställning med verk av Ernst
Billgren
NSKF 193 Ernst Billgren Skulptur And landar på gädda av misstag

KONTAKTER MED MEDLEMMAR
Medlemsbladet AKTUELLT
Föreningens tidskrift – Aktuellt – har utkommit med fyra nummer (februari, maj, september
och november) med Sophia Rasmussen som redaktör.
E-post
Många medlemmar har lämnat sina e-postadresser. Styrelsen kan därmed snabbt nå 62% av
medlemmarna med information.
Hemsida
Föreningens hemsida www.jkplankonst.se, med redaktör Per-Olof Öhling får allt fler besök
och är en viktig kanal för vår informationsspridning. Antalet besökare ligger på ca 1200 per
månad.
Facebook
Administratör för föreningens Facebooksida har varit Jennie Ljungeskog tillsammans med
Ulla-Britt Lindqvist, Nisse Wetterbratt och Sophia Rasmussen.
JP
Under ”Nytt från läsarna” i Jönköpings-Posten har under året referat från föreningens
årsmöte publicerats.
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Medlemsantal
Medlemsantalet den 31 december 2016 var 511. För att stimulera till medlemskap har boken
”JLK-en konstsamling” delats ut till alla nya medlemmar under året. Styrelsen beslöt att
bibehålla denna förmån även under 2017.
Under året har en ny folder om föreningens verksamhet tagits fram för att locka nya
medlemmar.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit oförändrad 250 kr för enskilda medlemmar.

AKTIVITETER OCH UTSTÄLLNINGAR

Januari

Till styrelsemötet den 20 januari bjöds Susan Bolgar in (Chef för avdelningen
kulturproduktion inom kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun) för
att berätta om kommunens arbete med konstfrågorna t ex projektet Konsthall
Jönköping, konst i den offentliga miljön.

mars

Ungdomens Vårsalong invigdes den 5 mars. Årets upplaga hölls i Lilla Vita
salen på Länsmuseet och vernissagen var som vanligt välbesökt. 43 unga
konstnärer ställde ut 75 verk. Årets jury bestod av bildläraren Marléne
Svensson, fotografen Danilio Giannini och bildeleven Sanna Bybro. Första pris
delades ut till Linnéa Dahl och hedersomnämnande gick till Lisa Hüls, Ivar
Mauritz och Martin Dihn. Ansvarig från Länsmuseet var Maria Ridderberg.
Den 12 mars besökte 20 medlemmar konstnären Mario Rojas i hans
ateljé/skulpturskola på Strandängen.
Den 16 mars hölls årsmöte på Länsmuseet med ca 25 medlemmar närvarande.
Ordförande vid mötet var Leif A Jansson. Till ny ordförande efter Bengt von
Strokirch, som avsagt sig omval, valdes Inger Gustafsson och till ny ledamot i
styrelsen invaldes Ulla-Britt Lindqvist.
Bengt von Strokirch avtackades av vice ordföranden Sophia Rasmussen med
bok och blommor för sitt mångåriga arbete i konstföreningens styrelse, de sista
5 åren som ordförande. Avgående ledamoten Jennie Ljungeskog och den
avgående valberedningen avtackades också.
Efter mötesförhandlingarna gjorde Sophia Rasmussen en visning av
Ungdomens Vårsalong.

april

Den 12 april anordnades en vårresa till Thielska galleriet och Bonniers
porträttsamling på Djurgården i Stockholm. På båda ställena fick de 26
medlemmarna som deltog utmärkta visningar av kunniga guider.
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maj

Den 10-14 maj genomfördes årets utlandsresa som gick till Wien med alla sina
konstskatter. Tyvärr var intresset från våra medlemmar inte så stort men
resan kunde ändå genomföras tillsammans med andra resenärer som bjudits
in av vår samarbetspartner KW Kulturresor i Göteborg.
På styrelsemötet för Stiftelsen Jönköpings Läns Museum den 16 maj
lämnades information av utredaren Stefan Schulz om regionens initiativ att
utreda stiftelsens framtid verksamhetsmässigt och organisatoriskt.
Konstföreningen fick sedan träffa utredaren vid ett möte i juni angående
samarbetsavtalet kring vår konstsamling och insynsplatsen i stiftelsestyrelsen.
Den 16 maj kom Liselotte Munther på Länsmuseet till vårt styrelsemöte och
informerade om proceduren vid utlåning av konstverk från våra samlingar.
Hon redogjorde också för utställningsverksamheten under återstående delen
av året och kommande år. Vi informerade om att Konstföreningen firar 90 år
2017 och därför särskilt vill uppmärksamma våra samlingar under
jubileumsåret. Detta har sedan lett till utställningen ”På spaning” där verk ur
både museets och vår samling visas.
Den 22 maj var det finissage för Ungdomens Vårsalong och Sophia
Rasmussen hade en visning av utställningen.

juni

Den 4 juni öppnade den jurybedömda Länssalongen med museichefen
Thomas Johansson, Vetlanda museum som invigare. Juryn för årets salong var
Lena Lindgren, Linköpings Länsmuseum, konstnären Jonas Liveröd och Sophia
Rasmussen,konstföreningens representant. Nytt för året var att minst 3 verk
måste passera juryns nålsöga för att komma med på salongen. Av 98
inlämnade kollektioner antogs 16. Ansvarig från Länsmuseet var Gunnar
Söderström.

september

Den 18 september genomfördes höstens lyckade konstresa som gick till Borås
med över 30 deltagare. På programmet stod Borås internationella
Skulpturbiennal 2016 och utställningen ”Ernst Billgren vs Wilhelm von
Kröckert” på Borås Konstmuseum. Också Textilmuseet besöktes.

oktober

Under konstens vecka (v 40) startade höstens föreläsningsprogram i
samarbete med Länsmuseet och Skådebanan i Jönköpings län. Först ut var
Ernst Billgren som samtalade med konstintendenten Lennart Alves, Nässjö
kommun och temat var: ”Vad är konst”. Den 15 oktober följde så Mårten
Castenfors föreläsning ”Vårsalongen och samtidskonsten”.

november

Den 12 november hölls vernissage för Åke Andrén-stipendiaten 2016 Oskar
Korsárs utställning på Länsmuseet.
Den 19 november var det Karin Sidéns, överintendent på Prins Eugens
Waldemarsudde, tur att föreläsa. Hon berättade om Waldemarsudde och
samtidskonsten. Karin Sidén visade också den pågående utställningen på
Länsmuseet med Andrénstipendiaten 2016 Oskar Korsár.
Alla höstens föreläsningar var uppskattade och välbesökta.
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Den 19 november på förmiddagen anordnades också genom Skådebanan i
samarbete med Konstföreningen ett evenemang kring samtida arkitektur och
konst i den offentliga miljön. Bl a ingick en promenad på Väster i Jönköping
med förre stadsarkitekten Ingemar Thorsén och Kristina Möster Nilsson från
Statens Konstråd. Den senare höll sedan en presentation av andra exempel
från övriga Sverige i Frälsningsarméns ombyggda lokaler till reklambyrå.
Den 19-20 november ställdes årets vinster i konstlotteriet ut i Gröna salen på
Länsmuseet.
Den 26 november skedde vinstutdelning och närvarolotteri på Länsmuseet.
Vinster delades ut till ett värde av ca 60 000 kronor. Konferencier var Bodil
Nätt. I programmet ingick också vernissage för den stora konstutställningen
”På spaning” med verk ur museets och konstföreningens samlingar kurerad av
tidigare konstintendenten vid museet Tullan Gunér.

UTBILDNINGAR
Under hösten höll Ulla Jonsson en uppskattad föreläsningsserie med
utgångspunkt från Konstföreningens Gannevikssamling nu med tyngdpunkt
på Göteborgskoloristerna.
BIDRAG
För verksamheten under 2015 har erhållits ett bidrag från Regionen med 23 000 kronor.
GÅVOR

Följande verk har tacksamt mottagits från familjen Darvas och registrerats i
samlingarna: Landskap i olja daterad 1992, av konstnären Sven Hagmarker
(1917-2015) , 3 grafiska blad, daterade 1992,93 och 96 av konstnärinnan Vive
Tolli f 1928 i Tallinn, Grafiskt blad ”Röd båt” 1990 av konstnären Bertil Almlöf f
1930.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som aktivt arbetat för föreningen eller
deltagit i våra aktiviteter. Tack till alla samverkanspartners och då ett särskilt tack
till Länsmuseet och dess personal samt Skådebanan i Jönköpings Län. Ett särskilt tack riktas
också till tidigare ordförandena Åke Andrén och Bengt von Strokirch för deras arbete med
föreläsningsserien under hösten 2016
Jönköping i januari 2017

Inger Gustafsson

Helena Agerman

Ordförande

Sekreterare

