
Verksamhetsberättelse för Kinda Konstförening 2021 

 

2021 har precis som förra året präglats av pandemin. 2021 trycktes inte någon 

programfolder upp utan aktiviteter har fått planeras in allt eftersom och meddelats 

medlemmarna via e-post och på vår hemsida. Flera av de, av styrelsen, tänkta 

aktiviteterna har under året enbart kommit till planeringsstadiet pga pågående pandemi 

och restriktioner. 

  

 

Temat för året har varit ”Hopp och Längtan” vilket vi väl alla har haft under året! 

 

Medlemsavgiften har varit 120 kr för vuxna och 60 kr för barn upp till 18 år. Intäkterna 

har använts till föreningens verksamhet såsom subvention för medlemmar av 

utställningskostnad, utskick, affischering, marknadsföring m.m. 

 

Vid årets slut hade föreningen 107 betalande medlemmar. Sponsor för året har varit 

Kinda-Ydre Sparbank. 

 

Till föreningens årliga medlemslotteri har vinsterna i huvudsak inköpts från medlemmar 

i föreningen. I år tillskapades ytterligare ett medlemslotteri vid det extra föreningsmötet. 

 

Kinda Konstförening har en hemsida www.kindakonstforening.se , en Facebook-sida 

och en Instagramsida där vi tipsar om aktiviteter och lägger ut månadens bild av 

medlemmars alster. Dessutom har nyhetsbrev/medlemsbrev skickats ut regelbundet 

under året via e-post. 
 

AKTIVITETER 2021 

 

Utställning 16/5 

En utställning på Björksund i Rimforsa planerades i samband med Kindadagen. 

Inbjudan gick ut till medlemmarna och anmälningar skedde. Tyvärr fick utställningen 

ställas in med anledning av pandemirestriktioner. 

 

Årsmöte 1/6 

Årsmötet som brukar ske i februari fick senareläggas och skedde digitalt den 1/6 pga 

pandemin. Deltagarantalet var 11 medlemmar inkl styrelsen. 

 

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Maria Malgeryd, Ann-Charlotte Nilsson och 

Evelina Gustavsson. Kvarstående på 1 år är Birgitta Björkhammer och Maria Hoffstedt. 

Till suppleanter på 1 år valdes Lena Nilsson, Lina Edgar och Inger Carlström. 

 

7 konstverk lottades ut och vinnarna meddelades därefter personligt. En extravinst 

lottades ut bland de närvarande på digitala mötet. Den bestod i år av en akvarell skänkt 

av Tanya Lundmark. 

 

Till revisorer på 1 år valdes Anne-Maj Damm och Eva Torell.  Som revisorsuppleant på 

1 år valdes Jane Brontee. 

 

http://www.kindakonstforening.se/


Årsmötet kunde inte utse någon valberedning och bordlade frågan till ett extra insatt 

föreningsmöte framåt hösten. 

 

Avgående styrelseledamot Karolina Germundsson, styrelsesuppleant Annie Liedgren 

och revisor Anne-Marie Waldau har avtackats via blomstercheckar för värdefulla 

insatser genom åren. 

 

Sommarutställning Kisa Bibliotek 28/5 – 10/8 

Styrelsen tog beslut att utställningen på Kisa bibliotek skulle genomföras utan någon 

vernissage och vara avgiftsfri för medlemmarna. 24 av föreningens medlemmar deltog i 

utställningen med sammanlagt 70 verk varav 8 st såldes. Med anledning av restriktioner 

kunde utställningslokalen tidvis inte vara öppen och föreningen erbjöds med anledning 

av detta att förlänga utställningsperioden från planerat 29/6 tom 10/8 vilket mottogs 

positivt av utställarna. En digital presentation av utställningen spelades också in och 

visades digitalt på konstföreningens hemsida och på Kisa biblioteks hemsida. 

 

Extra föreningsmöte 27/9 

Extra föreningsmötets syfte var ett fyllnadsval av valberedning. 11 personer hade 

hörsammat kallelsen. 

Jan och Maria Lundén erbjöd sig och valdes enhälligt till valberedning. 

Efter förhandlingar bjöds närvarande medlemmar på smörgåstårta. 

En dragning av extra konstutlottning för medlemmarna och en extravinst till närvarande 

deltagare skedde. Vinnarna meddelades utifrån dragen turordning och utlämning av 

vinster skedde. 

 

Höstsalong Café Columbia 1/10 – 31/10 

Styrelsen tog beslut att även utställningen på Café Columbia skulle genomföras utan 

någon vernissage och vara avgiftsfri för medlemmarna. 18 av föreningens medlemmar 

deltog i utställningen med sammanlagt 19 verk varav 1 st såldes. Digital presentation av 

utställningen spelades in och lades upp på konstföreningens hemsida. 

 

Workshop ”Cold porcelain”  23/10   

Kursen som hölls av vår medlem Minka Eriksson kunde genomföras med 8 deltagare. 

Kostnad per deltagare var 100 kr. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Mötena har 

skett både digitalt och via personliga möten beroende på pandemin.   

Efter årsmötet och konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft följande 

sammansättning: Maria Malgeryd (ordförande), Birgitta Björkhammer (kassör), Evelina 

Gustavsson, Maria Hoffstedt och Ann-Charlotte Nilsson. Då ingen sekreterare kunnat 

utses har denna post alternerat inom styrelsen under året. 

 

Rimforsa 2022-03-23 

 

 

Maria Malgeryd   Birgitta Björkhammer 

Ordförande    sekreterare 

 


