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Årsberättelse för verksamhetsåret 2018
Styrelse Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Revisorer Ordinarie
Suppleanter

Inger Gustafsson
Ulla Hultberg
Helena Agerman
Bodil Nätt med kassaförvaltare Per-Olof Öhling
Annefrid Sjöman t o m mars
Ann-Marie Dahl
Dan Nilsson
Mario Rojas
Lars Stridbeck
Gunnar Ramberg
Ingvar Selse
Hans Karlsson

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

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen (10 januari, 14 mars:konstituerande möte, 28 mars,
25 april, 12 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november ). Årsmötet hölls onsdagen den 14
mars.

REPRESENTATION
Sekreteraren Helena Agerman har representerat föreningen på insynsplatsen i stiftelsen
Jönköpings läns museums styrelse med Mario Rojas som suppleant. Ordförande i Axel och
Märta Bengtssons fond för konststudier och vetenskaplig forskning har varit Inger
Gustafsson. Bodil Nätt har under del av året varit ledamot i styrelsen för Skådebanan,
Jönköpings Län.

VALBEREDNING
I valberedningen inför årsmötet 2018 har ingått Nisse Wetterbratt (sammankallande), Carl
Johan Stillström, Eva Gustafsson och Roland Björn. Vid årsmötet 2018 valdes en ny
valberedning inför 2019 års val med Ulla-Britt Lindqvist som sammankallande samt Nisse
Wetterbratt och Per-Olof Öhling.
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KOMMITTÉER
Gannevikskommittén fullföljer föreningens åtagande vad gäller donationen. I kommittén
har Åke Andrén, Pia Löfgren, Per-Olof Östhed, Ulla Hultberg samt Inger
Gustafsson(sammankallande) ingått.
Programkommittén har ersatt tidgare utställnings- och utbildningskommittén. I kommittén
har ingått Inger Gustafsson (sammankallande), Ulla Hultberg, Annefrid Sjöman (t o m mars),
Ulla-Britt Lindqvist och Birgitta Thor.
Redaktionskommittén. I kommittén har Dan Nilsson (sammankallande), Ann-Marie Dahl,
Inger Gustafsson, Per-Olof Östhed och Bodil Nätt ingått.
Resekommittén. I kommittén har Harald Karlberg (t o m november), Bodil Nätt
(sammankallande), Helena Agerman, Catherine Palm och Lars Stridbeck ingått. Från
november ingår också Pär Kanulf.
Bodil Nätt har ansvarat för medlemsregistret och kontakten med nya och gamla
medlemmar.
Ansvaret för inköp av konstverk till utlottningen åligger alla i styrelsen. Minst två ur styrelsen
ska godkänna varje inköp. Helena Agerman har ansvarat för inköpslistan,utlottningslistan
och vinstlistan.

FÖRENINGENS KONSTSAMLING
Intendent för föreningens konstsamling har under året varit Liselotte Munther på
länsmuseet och Jonas Nilsson som i maj tillträdde tjänsten som verksamhetsutvecklare konst
på museet.
Flera verk ur Konstföreningens samling har varit utlånade under året:
Lån avslutade 2018
Utställningen ”André Lhote och hans elever” på Prins Eugens Waldemarsudde,
utställningsperiod 2017-09-16 – 2018-01-21:
NSKF 75, Georg Pauli, Fortuna
NSKF 81, Georg Pauli, S:t Göran
NSKF 85, Georg Pauli, Moses och den brinnande busken
Lån 2018
Utställningen "År 1918" på Mjellby konstmuseum, låneperiod: 2018-06-02 – 2018-09-16:
NSKF 93, Hanna Pauli: Handarbetets Vänners konstutskott
NSKF 203, Vera Nilsson: Pojke med blå mössa
Många verk ur Konstföreningens samling finns med i Länsmuseets utställning ”På spaning”
tillsammans med museets egna innehav. Under våren 2018 flyttades den till museets
övervåning där den nu visas i de två norra salarna.
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KONTAKTER MED MEDLEMMAR
Medlemsbladet AKTUELLT
Föreningens tidskrift – Aktuellt – har utkommit med tre nummer under året(februari, juni
och november) med Dan Nilsson som redaktör.
E-post
Många medlemmar har lämnat sina e-postadresser. Styrelsen kan därmed snabbt nå 71 % 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 nu på ca 2600
per månad, vilket innebär en stor ökning jämfört med föregående år.
Facebook
Föreningens Facebooksida har tyvärr inte varit aktiv under året.
JP
Under ”Nytt från läsarna” i Jönköpings-Posten har ett referat från föreningens årsmöte
publicerats.

MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet den 31 december 2018 var 459. För att stimulera till medlemskap har boken
”JLK-en konstsamling” fortsatt delats ut till alla nya medlemmar under året.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften har varit oförändrad 250 kr för enskilda medlemmar.

AKTIVITETER OCH UTSTÄLLNINGAR
Konstföreningens arbete under 2018 har haft ett varierat innehåll med flera resor och
fortsättning på projektet ”Min favorit”.
Januari

Den 20 januari var det vernissage på Birgitta Anderssons stora
separatutställning på Länsmuseet och många medlemmar var där.
Den 21 januari deltog flera från styrelsen i Skådebanans program på Nässjö
konsthall med presentationer av bla fotografen Per-Anders Pettersson (African
catwalk) samt utlandsfödda konstnärerna Michal Hudak och Iryna Hauska som
är verksamma i projektet ”Konsten att mötas”.

Febr

Den 10 februari startade konstnärsparet Jill och Roland Englund årets ”Min
favorit”. Roland som inledde hade valt Bernt Ringqvists ”Fågelfångaren” och Jill
valde att tala om Carl Magnus skulptur ”Tomb”.
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Den 24 februari fortsatte regionrådet Malin Olsson serien ”Min favorit”. Hon
hade valt Hanna Paulis stora målning ”Handarbetets Vänners konstutskott”.
Samma dag anordnade Sveriges Konstföreningars Jönköpingsdistrikt en
intressant resa till Arken i Köpenhamn för sina medlemsföreningar. På Arken
pågick bl a en stor utställning med verk av Alphonse Mucha. Några medlemmar
från föreningen deltog.
Mars

Den 10 mars deltog två styrelseledamöter i Skådebanans årsmöte på
biblioteket i Gnosjö. Programmet innehöll också visning och diskussion om
videoutställningen ”Mother Tongue” samt föreläsning av Anders Rydell.
Den 14 mars hölls årsmöte under ledning av Leif A Jansson. Filip Zezowski Lind
konstintendent på Jönköpings kommun. höll därefter en föreläsning om
offentlig konst med exempel från bl a London där Filip tillbringat ett antal år
för masterstudier.
Den 17 mars höll Sveriges Konstföreningars Jönköpingsdistrikt årsmöte på
Österängens Konsthall och konstföreningen deltog med en representant. Fotografen Angelica Elliot visade sin pågående utställning ”Rågsved” i konsthallen.

April

Den 14 april avslutade Ulf Fransson t f kommundirektör i Jönköpings kommun
vårsäsongen av Min Favorit. Han hade valt Hanna Paulis porträtt av sin make
Georg och berättade ingående om Georg Paulis verk och betydelse för sin
samtid. En av skisserna till G Paulis väggmålningar på Per Brahegýmnasiet
visades också.
Den 22 april reste 30 medlemmar till Göteborg för bl a guidning av
Fürstenbergska galleriet på Göteborgs konstmuseum. Eftermiddagen ägnades
åt Majornas konstrunda med samlingsutställningen på Konsthallen Röda Sten
och valfria besök i de öppna konstnärsateljéerna i området.

Maj

Den 5 maj for drygt 20 medlemmar till Bottnaryd för att besöka Lisa
Atterströms ateljé och Bottnaryds kyrka. Förutom Lisas ateljé fick vi ta del av
flera skulpturverk som hon satt upp i trädgården inför vårt besök denna
vackra vårdag. I kyrkan fick vi en fin visning av en av församlingsmedlemmarna.

Sept

Två styrelsemedlemmar var värdar några timmar på den stora samlingsutställningen för Jönköpings Konstrunda 1-2 september.
Den 29 september hölls höstens första Min favorit. Leif Ruhnström hade valt
”Discipeln” av Olof Sager-Nelson och höll en utförlig presentation av både
konstnären och hans samtid md både ord och bilder.

Okt

Den 4 oktober anordnades en intressant resa för 30 medlemmar till Byarums
bruk där vi fick en genomgång av brukets historia, produkter och
produktionssätt. Bla har bruket ett samarbete med formgivaren Signe
Persson-Melin vars mångåriga produktion vi sedan blev visade i hennes stora
separatutställning på Vandalorum.
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Den 17-22 oktober for 30 medlemmar till Malaga och Alhambra- Generalife
med Favoritresor som arrangör. I Malaga besökte vi Picassomuseet, Carmen
Thyssenmuseet, det tillfälliga ryska museet Museo Ruso med samlingar från St
Petersburg, Centre Pompidou samt Museo de Malaga. En eftermiddag hann vi
också med att besöka en olivodling och den lilla turistorten Mijas belägen
högt uppe i bergen.
Den 27 oktober höll Jonas Nilsson, nyanställd verksamhetsutvecklare för
konst på Länsmuseet, Min Favorit. Jonas valde att tala om göteborgskoloristen
Ragnar Sandbergs verk ”Najadens barkass” och inspirerade publiken till
samtal.
Nov

Den 10 november deltog två styrelseledamöter i det av regionen anordnade
Kulturforum på Gummifabriken i Gislaved.
Helgen den 24-25 november ställde Konstföreningen ut årets vinster på
Länsmuseet i Gröna salen. Många kom och besökte och tyckte till om verken.
På lördagen den 24 november höll Filip Zezowski Lind Min favorit inför en stor
publik och hade valt Vera Nilssons ”Pojke med blå mössa”.

Dec

Den 1 december ägde årets utlottningsceremoni rum inför en som vanligt
mycket stor publik. Innan själva vinstutdelningen presenterade museets Katali
Jarefjäll, kurator för den nya Bauerutställningen som invigdes sommaren
2018, utställningen som intresserade medlemmar sedan kunde besöka med
skoskydd eller i strumplästen.
Den 8 december hölls vernissage på Länsmuseet för Åke Andrénstiftelsens
stipendiat 2018, Paul Fägerskiöld som själv närvarade och tlllsammans med
Jonas Nilsson från museet förde ett intressant samtal. Genom samarbetet
mellan Åke Andrén (tidigare mångårig ordförande för Konstföreningen) och
Länsmuseet har vi sedan ett antal år fått möjlighet att ta del av intressant
samtidskonst av framträdande yngre konstnärer.

UTBILDNINGAR
Sedan Ulla Jonsson 2017 slutat med sina uppskattade föreläsningar har inga direkta
utbildningar ägt rum. Serien Min favorit innebär i viss mån en ersättning för dessa.

.

BIDRAG
För verksamheten under 2018 har erhållits ett bidrag från Regionen med 24 000 kronor.

TACK
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 som föreningen
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samarbetat med kring Min favorit under våren 2018 . Konstföreningen vill också uttrycka sin
belåtenhet med att Länsmuseet nu anställt en verksamhetsansvarig för konsten.

Jönköping i januari 2019

Inger Gustafsson

Helena Agerman

Ordförande

Sekreterare

