Verksamhetsberättelse för Kinda Konstförening 2018
2018 har varit ett aktivt år med konstutställningar på Café Columbia och Kisa
bibliotek, där många medlemmar har visat intresse för att ställa ut sina alster.
Det blev även ett samarbete med Slätmons konsertkapell, där medlemmar fick
möjlighet att ställa ut i samband med att det hölls en konsert där.
Temat för året har varit ”Folkkonst”.
Föreningen har haft ett fortsatt samarbete med ”Konsthelg på Rimforsa Strand”.
Det har varit flera Konstafterwork, vernissage och utställningar som föreningens
medlemmar har deltagit i. Det har även genomförts en workshop i tekniken
Drybrush samt ett studiebesök hos en konstnärsgrupp i Linköping.
Efter förslag på förra årsmötet har föreningen lämnat in en skrivelse till Kinda
kommun angående önskemål om bättre samverkan och stöd från kommunen.
Skrivelsen uppmärksammades även i pressen.
Medlemsavgiften har varit 120 kr. Intäkterna har använts till föreningens
verksamhet såsom subvention för medlemmar vid konstnärsresor och workshop,
utskick, affischering, marknadsföring m.m. Vid årets slut hade föreningen 98
betalande medlemmar. Sponsor för året har varit Kinda-Ydre Sparbank.
Vinsterna till föreningens lotteri har i huvudsak inköpts från medlemmar i
föreningen.
Kinda Konstförening har en hemsida. www.kindakonstforening.se
Föreningen är även med på Facebook och tipsar om aktiviteter och lägger även
ut månadens bild av medlemmars alster där.
Föreningen har även meddelat alla sina medlemmar om hur deras personuppgifter handhas av föreningen. Detta med anledningen av den nya
förordningen GDPR som började gälla i hela EU i maj 2018.
2018 års program
ÅRSMÖTE 28 februari
Årsmötet genomfördes 28 februari på Kisa bibliotek med 19 deltagare. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgåstårta. Därefter
blev det en lång och givande diskussion angående det fortsatta arbetet i
föreningen. Bl.a. lyftes frågor om hur vi skulle kunna påverka Kinda kommun
att bli mer intresserade av vårt arbete och hjälpa till att marknadsföra oss i olika
sammanhang. Det är viktigt att lyfta fram kulturen som finns i samhället.
De 5 vinnarna i årets Konstlotteri valde sina vinster och det lottades även ut två
extravinster bland de närvarande på mötet. Extravinsterna var en almanacka
gjord för tidningen Hemmets Journals räkning, med illustrationer av föreningens
medlem Tanya Lundmark.

Till ordförande på 1 år omvaldes Madeleine van Nigtevecht. Till ordinarie
ledamöter valdes Birgitta Björkhammer och Ingalill Borggren på 2 år. Kvarstår
på 1 år gör Madeleine van Nigtevecht, Karolina Germundsson och Lena
Nilsson. Till suppleanter på 1 år valdes Marie Johansson (omval), Ann-Charlotte
Nilsson (nyval) och Joanna Lis (nyval).
Till revisorer på 1 år omvaldes Folke Nyblom och Anne-Marie Waldau samt
Anne-Maj Damm som suppleant på 1 år, även hon omval.
Till valberedning valdes Annie Liedgren och Kerstin Daun på 1 år.
Avgående kassör Kerstin Daun avtackades för sitt värdefulla arbete i styrelsen
under 5 år.
VÅRSALONG CAFÉ COLUMBIA 5 – 30 maj
21 medlemmar hade hörsammat tillfället att ställa ut på Café Columbia under
våren.
KINDADAGEN 13 maj
Konstrunda med öppen ateljé hemma hos de konstnärer som vill.
SOMMARUTSTÄLLNING KISA BIBLIOTEK 15 juni – 24 juli
23 av föreningens medlemmar deltog i utställningen. Den välbesökta
vernissagen invigdes av konstnär Ingmar Härdelin.
UTSTÄLLNING SLÄTMONS KONSERTKAPELL 4 augusti
Ett intressant nytt samarbete med Slätmons konsertkapell där våra medlemmar
hade möjlighet att ställa ut i samband med att det hölls konsert. 7 utställare
deltog med 13 alster. De som ställde ut erbjöds fri entré till konserten.
WORKSHOP ”DRYBRUSH/TORRBORSTA” 26 augusti
12 deltagare ville prova på en intressant teknik som kallas Drybrush. Ledare var
Tanya Lundmark och workshopen hölls på Rimforsa Strand som även serverade
lunch och fika till deltagarna. Under dagen kom det också fram tips och
önskemål inför föreningens verksamhet under 2019.
ÖSTGÖTADAGARNA 1 – 2 september
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som ville ta emot besökare i sina
hem/ateljéer.
BESÖK HOS KONSTGRUPPEN KOMETEN, Linköping 24 oktober
7 personer åkte till en ateljé som 14 konstnärer har tillsammans i Linköping. Det
var en inspirerande kväll där besökarna möttes upp av 7 representanter från

