Verksamhetsberättelse för Kinda Konstförening 2020
2020 har varit annorlunda år för hela världen och även för Kinda Konstförening, en
pandemi drabbade oss! De aktiviteter som annonserades i vår folder för 2020 fick
flertalet strykas en efter en beroende på olika restriktioner i Sverige.
Temat för året har varit ”Ljus och mörker” vilket vi när vi tog fram temat inte visste hur
passande det skulle bli.
Medlemsavgiften har varit 120 kr. Intäkterna har använts till föreningens verksamhet
såsom subvention för medlemmar av utställningskostnad, utskick, affischering,
marknadsföring m.m.
Vid årets slut hade föreningen 111 betalande medlemmar. Sponsor för året har varit
Kinda-Ydre Sparbank.
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. Under året har Kinda Konstförening även startat upp en
Instagramsida.
2020 års program
ÅRSMÖTE 12 februari
Årsmötet genomfördes 12 februari på Kisa bibliotek med 39 deltagare. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgåstårta.
De 8 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 trådskulptur av Lena
Grip.
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Maria Malgeryd, Birgitta Björkhammer och
Maria Hoffstedt. Kvarstående på 1 år är Karolina Germundsson och Lena Nilsson.
Till suppleanter på 1 år valdes Ann-Charlotte Nilsson, Evelina Gustavsson och Annie
Liedgren.
Ordförande på 1 år kunde inte valberedningen eller årsmötet lösa utan styrelsen fick
delegation att lösa det inom styrelsen under året. Maria Malgeryd har under året erbjudit
sig att verka som tf. ordförande fram till nästkommande årsmöte.
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 Marie Johansson och Mikael Borggren på 1 år.

Avgående styrelseledamoterna Madeleine van Nigtevecht, Ingalill Borggren och Marie
Johansson avtackades.
Besök till Svalsjö med Pers mekaniska kabinett 26/4
Styrelsen beslutade att ställa in aktiviteten med anledning av restriktionerna.
Utomhusaktivitet 16/5
Styrelsen beslutade att ställa in aktiviteten med anledning av restriktionerna.
KINDADAGEN 24/5
Konstrunda med öppen ateljé hemma hos de konstnärer som ville ta emot besökare.
Några av föreningens medlemmar ställde ut på Björksund i Rimforsa.
SOMMARUTSTÄLLNING KISA BIBLIOTEK 26/6 – 11/8
Styrelsen tog beslut att utställningen på Kisa bibliotek skulle genomföras utan någon
vernissage och vara avgiftsfri för medlemmarna. 34 av föreningens medlemmar deltog i
utställningen med sammanlagt 79 verk varav 10 st såldes. Digital presentation av
utställningen spelades in och visades digitalt på konstföreningens hemsida och på Kisa
biblioteks hemsida.
ÖSTGÖTADAGARNA 5/9 – 6/9
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som ville ta emot besökare i sina
hem/ateljéer.
HÖSTSALONG PÅ CAFÉ COLUMBIA 3/10 – 28/10
Styrelsen tog beslut att även utställningen på Café Columbia skulle genomföras utan
någon vernissage och vara avgiftsfri för medlemmarna. 17 av föreningens medlemmar
deltog i utställningen med sammanlagt 17 verk varav 6 st såldes. Digital presentation av
utställningen spelades in och lades upp på vår hemsida.
WORKSHOP ”COLD PORCELAIN” 7/11
Inbjudan till denna workshop skickades ut men tyvärr fick även denna ställas in pga
restriktioner.
Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Flertalet
möten har av pandemiskäl varit utomhus respektive digitalt.
Efter årsmötet och konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft följande
sammansättning: Maria Malgeryd (t.f. ordförande), Birgitta Björkhammer (kassör),
Lena Nilsson (sekreterare), Karolina Germundsson, Maria Hoffstedt.
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