Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005-2006 avseende
Stockholmspostens konstförening
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 30 september 2006 126 (125) stycken medlemmar varav en ständig medlem.
Vi har fått 9 nya medlemmar under året och 8 som avslutat sitt medlemskap.
Styrelsens sammansättning
Agneta Merelius Österdahl
Tedh Jansson
Ing-Britt Källman
Riitta Gill
Olov Lundin
Kerstin Lines
Monica Patz - Strömstedt

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
övrig ledamot
suppleant
suppleant

Övriga uppdrag
Lars-Göran Karlsson
Bo Hellberg
Jan Alvebäck
Birgitta Söderström
Gudrun Vanke

revisor och valberedning
revisor
suppleant revisor
valberedning
valberedning

Verksamheten 2005/2006
Under verksamhetsåret har vi kommit igång ordentligt med utställningar i Arken. Det innebär att
konstföreningen har haft utställningar i Arken, Tomteboda samt till viss del i Årsta..
Utställningar
Följande konstnärer/konsthantverkare och deras verk har presenterats;
George Suttner – olja (var med vi årsmötet 2005 och berättade om sitt måleri)
Bo Thorén – skulpturer
Inga-Britta Carlsson – olja, akvarell, gouache m. m
Kenneth Börjesson – målningar

Kerstin Andersson – keramik
Kersti Rågfelt Strandberg – collografier
Kjell Westerholm – skulpturer
Lennart Sand – olja, akvarell, grafik
Lena Lervik – skulpturer
Kerstin Skjöld – tempera, blandteknik
Jean Harriet Björling – collografier
Nils E Johansson – akvarell, grafik
Anette Heymann – silver

Samlingsutställning - Sommar
Bosse Perman – teckningar
Ingrid Folke – grafik
Birgitta Lind Lewin - akvarell
Bitte Rickarsson
Lars Boberg – olja
Hasse Lindroth – torrnål och etsningar (Årsta)
Konstaktiviteter
Föreningen planerade för studiebesök under året, som fick flytta fram till verksamhetsår 2006/2007.
- Visning av konsten i Arken
- Besök i Vikmanshyttan.
- Hos keramiker
Förmedla konst
Föreningens medlemmar har under verksamhetsåret köpt konst till ett värde av 128 045 kronor
Föreningen har till utlottningen för medlemmar inköpt konst för 12 900 kronor
Icke medlemmar har inköpt konst för 5 340 kronor
Sammanträden
Under året har 5 stycken protokollförda styrelsemöten hållits. Dessutom har många informella
kontakter tagits med medlemmar och konstnärer.
Moderniserat vår logga
Vi har under året fått vår logotyp moderniserad,. Den är nu i färg och har bl. a nytt typsnitt.
Planering inför 60 års jubileum
Styrelsen har startat planeringen inför 60 års jubileum. Utställare, tidpunkt för firande och förslag på
aktivitet/er.
Kassörens rapport
Kassörens rapport bifogas.

Tomteboda den 10 november 2006
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Agneta Merelius Österdahl
Tedh Jansson

…………………………………………………………………………………………………………..
Riitta Gill
Ing-Britt Källman

…………………………………………………….
Olov Lundin

