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Utställningar
Styrelsens aktivitet är nästan uteslutande inriktad på att anordna utställningar. Såsom under förra
året visade vi åtta utställningar på Arken. Vi har nu lyckats använda vitriner som tidigare fanns på
Tomtebodaterminalen. På Årstaterminalen blev det bara en, men det ska bli fler nästa år.
Utställningsperiod Konstnär

Konstform

23 sept

30 okt -15

Veroni Ankarcrona

krita, akryl, blandteknik

30 nov

8 jan

Staffna Snidare

Färglagda etsningar

11 jan

29 jan

3 fotografer + 1 designer:
Dan Hansson; Göran Wallin
Carin Carlsdotter Danell
Lina Eriksson

1 feb

26 feb

Arnold Bunge

Akryl, blandteknik, collage, giclée

29 feb

1 apr

Helene Forsberg

Måleri (olja, akryl) samt fritt broderi

4 apr

7 maj

Curt Hamne

Akvareller

30 maj -

1 juli

Jussi Taipaleenmäki

Olja, gouache, trädrelief och
litografier

28 aug

24 sept

Helena Trovaj

Akvarell

26 sept

29 okt

Joakim Nordin

Olja, akryl

(OBS Nordins försäljning ej
medräknad i denna
verksamhetsberättelse)
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Såld konst
Föreningen har under verksamhetsåret oktober 2015 till september 2016 sålt konst för 90 615 kr
kronor. Medlemmarna har köpt konst till ett belopp av 36 405 kronor. Föreningen har köpt konst
för 18 560 kronor. Ickemedlemmar köpte konst för 35 650 kronor.

Medlemsantalet minskar något
Medlemsantalet har sjunkit till 41 medlemmar vid verksamhetsårets utgång. Vi får nya
medlemmar, men har hitttills inte lyckats stabilisera medlemsantalet. Ändå är vi en av få
konstföreningar som har omfattande verksamhet genom våra utställningar.

Deltagande under PostNords kulturvecka
Under hösten infaller Post Nords kulturmånad, där vår förening deltar den 27 oktober på Arken.
Vi kommer att presentera föreningen och visar upp av föreningen inköpt konst som kommer att
lottas ut på vårt årsmöte i november.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem möten. Ett extra medlemsmöte hölls den 18 april
där styrelsens förslag till stadgeändring fick godkänt. För att börja gälla krävs det dock ett andra
godkännande på kommande årsmötet den 28 novemer. Konstnär Curt Hamne med fru närvarade
och berättade om sin konst.
Egentligen skulle vi kunna upprepa förra årets redovisning. Men styrelsearbetet flyter på än
bättre, vi har bättre kontroll över in- och utbetalningar och fler kontakter med konstnärer som
vill ställa ut hos oss.
Vår ambition att få en bredd och variation av konstformer och konstnärer kvarstår och vi tror att
vi lyckades under det gångna året. Inför nästa år har vi en ambition att lyckas bättre med
information om våra utställningar.
Styrelsen har nu åter fått kontaktpersoner på Årstaterminalen som är villiga att hjälpa till med att
arrangera utställlningar där. För närvarande undersöker vi möjligheten att under kommande året
tillsammans med SKR (Sveriges konstföreningars Riksförbund) starta ett projekt på Årsta.
Under året hade vi kontakt med Postens konstförening för att utröna samarbetsfrågor. Vi var
överens om att även fortsatt hålla kontakt.
Ett stort tack ska även denna gång riktas till medarbetare inom fastighetsförvaltning och
reception/bevakning som är oerhört hjälpsamma i det vardagliga arbetet.
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Styrelsen överlämnar härmed denna verksamhetsberättelse till medlemmarna för
ställningstagande.
Solna,

24 oktober 2016

…………………..

……………

PO Brandeker

Lena Sandin

………………………..
Monika Patz-Strömstedt

………………...
LG Karlsson

……………………….
Raili Kalliovaara

5

Kassörens rapport 2015-2016
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Intäkt såld konst
Summa intäkter

10,000 kr
9,390 kr
19,390 kr

KOSTNADER
Inköpt konst för utlottning
Försäkring Trygg Hansa
Årsavgift SKR
Årsmöte
Utlägg hängning av tavlor mm
Avskrivning
Summa kostnader

Balanskonto 2015-2016
TILLGÅNGAR
Utgående balans, Plusgiro
Sparkonto
Fordran från medlemmar
SUMMA TILLGÅNGAR

86,446.51 kr
84,684.28 kr
11,018.00 kr
182,148.79 kr

SKULDER
Eget Kapital
Andelskonto (medlemmarnas pengar)
SUMMA SKULDER

-40,413.79 kr
-141,735.00 kr
-182,148.79 kr

Budgetförslag 2015-2016
Inkomster

Medlemsavgifter
Intäkt såld konst
Saldo

10,250.00
9,000.00
19,250.00

Arvode
Utskick (porto och kuvert)
Försäkring
Hemsida
SKR
Inköp av konst för utlottning
Årsmöte
Diverse utlägg
Saldo
Totalt

Utgifter

0.00
418.00
4,894.00
388.00
800.00
11,250.00
1,000.00
500.00
19,250.00
19,250.00

19,250.00

18,560 kr
4,894 kr
800 kr
1,098 kr
0 kr
3,250 kr
28,602 kr

