Verksamhetsberättelse för Kinda Konstförening 2019
2019 har varit ett händelserikt år med konstutställningar på Rimforsa Strand och
Kisa bibliotek, där många medlemmar har visat intresse för att ställa ut sina alster.
Temat för året har varit ”Frihet och drömmar”.
Föreningen har haft ett fortsatt samarbete med ”Konsthelg på Rimforsa Strand”,
där det har varit flera Konstafterwork, vernissage och utställningar som
föreningens medlemmar har deltagit i. Under 2020 tas en paus från detta
samarbete. Det har även genomförts en workshop i akvarell, en resa till
Liljevalchs Vårsalong samt besök på Konstrakan i Tranås där även några av våra
medlemmar ställde ut. Vi har fått en förfrågan från Kinda kommun
om att ställa ut tavlor på äldreboende i Kisa under en period.
Föreningen har anslutit sig till Sveriges Konstföreningar, ett nationellt nätverk för
konstföreningar. I slutet av året inleddes ett samarbete med Folkuniversitetet.
Under året genomfördes en enkät bland medlemmarna om intresse fanns att
föreningen skulle leta efter lokal att hyra att använda till ateljéplatser, mötesrum,
utställningar, kurser m.m. Intresset var inte tillräckligt stort för att arbeta vidare
med frågan.
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 122
betalande medlemmar. Sponsor för året har varit Kinda-Ydre Sparbank.
Föreningen har även ansökt om och fått ett organisationsnummer hos
Skatteverket.
Till föreningens årliga medlemslotteri har vinsterna i huvudsak inköpts från
medlemmar i föreningen.
Kinda Konstförening har en hemsida. www.kindakonstforening.se
och en Facebook-sida, där vi tipsar om aktiviteter och lägger ut månadens bild av
medlemmars alster.
2019 års program
ÅRSMÖTE 13 februari
Årsmötet genomfördes 13 februari på Kisa bibliotek med 24 deltagare. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgåstårta. Därefter
berättade nyvalda styrelsemedlemmen Maria Malgeryd hur hon går tillväga när
hon målar akvarelltavlor med den speciella tekniken ”water colour pouring”.
De 9 vinnarna i årets Konstlotteri valde sina vinster och det lottades även ut en
extravinst bland de närvarande på mötet. Den bestod i år av en mindre
oljemålning skänkt av Birgitta Björkhammer.

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Karolina Germundsson, Madeleine van
Nigtevecht och Lena Nilsson. Kvarstående på 1 år är Birgitta Björkhammer och
Ingalill Borggren.
Till suppleanter på 1 år valdes Marie Johansson och Ann-Charlotte
Nilsson (båda omval) samt Maria Malgeryd (nyval).
Till ordförande på 1 år omvaldes Madeleine van Nigtevecht.
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 Kerstin Daun på 1 år. Årsmötet gav styrelsen delegation
att komplettera med ytterligare ledamot i valberedningen under året.
Styrelsen lyckades inte hitta någon utan tog tacksamt emot Annie Liedgrens
erbjudande att vara kvar ett år till.
Avgående styrelseledamot Joanna Lis avtackades.
BUSSRESA LILJEVALCHS VÅRSALONG STOCKHOLM 23 mars
En trevlig resa med 30 deltagare. Resan genomfördes trots att bussen inte fylldes
(det fanns plats för 50) och det kändes som ett klokt och uppskattat beslut.
KREATIV DAG MED KISA FOTOKLUBB 12 maj
Det var 14 personer som tillsammans hade en inspirerande dag på Valö (8 från
Kisa Fotoklubb, 6 från Konstföreningen). Respektive förening berättade lite om
sina föreningar och deltagarna berättade också kort om sig själva. Sedan målades
och fotades det på tema ”mönster”. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete.
SOMMARUTSTÄLLNING KISA BIBLIOTEK 31 maj – 30 juli
27 av föreningens medlemmar deltog i utställningen med sammanlagt 80 verk.
Den välbesökta vernissagen invigdes av Emil Thuresson som arbetar på
biblioteket.
KINDADAGEN 2 juni
Konstrunda med öppen ateljé hemma hos de konstnärer som ville ta emot
besökare. Några av föreningens medlemmar ställde ut på Björksund i Rimforsa
och Klockaregården Västra Eneby.
KONSTRAKAN I TRANÅS 24 augusti
Några medlemmar åkte gemensamt till Tranås för att besöka det intressanta uteevenemanget där 3 km av Storgatan blir fylld av konstnärer som ställer ut och
säljer sin konst. Föreningens medlemmar Birgitta Björkhammer, Joanna Lis och
Tanya Lundmark deltog som utställare.
ÖSTGÖTADAGARNA 7 – 8 september
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som ville ta emot besökare i sina
hem/ateljéer.

HÖSTSALONG PÅ RIMFORSA STRAND 27 september – 5 november
11 personer hade hörsammat tillfället att ställa ut sina alster. De flesta deltog med
3 alster var, vilket var maxantalet.
WORKSHOP ”AKVARELL FÖR NYBÖRJARE” 13 oktober, RIMFORSA
STRAND
Jätterolig dag som hade 11 deltagare och styrelsemedlem Maria Malgeryd som
inspirerande ledare. Fokuset på kursen var att lära känna materialet.
Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Efter årsmötet och konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft följande
sammansättning: Madeleine van Nigtevecht (ordförande), Birgitta Björkhammer
(kassör), Lena Nilsson (sekreterare), Ingalill Borggren, Karolina Germundsson,
Marie Johansson, Maria Malgeryd och Ann-Charlotte Nilsson.

Rimforsa i januari 2020
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