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Välkommen till årsmötet 2018

Kallelse till

Region Östs årsmöte 2018.
Söndag 11 februari kl 14.00.
STIM-huset, Hornsgatan 103
i Stockholm, konferenslokal
på plan 10.

Årsmöteshandlingar kommer att
finnas på årsmötet.
Motioner, andra förslag och
idéer till regionen eller förbundet
skickas till regionens e-post senast 1 februari 2017. E-post:
lena.tedeblad@gmail.com
Det bjuds på eftermiddagskaffe med findopp.

Ombud
till förbundsstämman

n Region Öst skall utse 6 ombud med rätt att rösta på förbundsstämman.
Ombuden väljs på Region
Östs årsmöte den 7 februari.
Anmäl dig som ombud till region Östs styrelse e-post:
lena.tedeblad@gmail.com

Dagordning

(tag med till mötet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsmötets öppnande
Årsmötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Upprättande av närvarolista
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2017
8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10.A. Behandling av motioner
B. Förslag från styrelsen
11. Föreningens budget och verksamhet för år 2018
12. Fastställande av styrelsens numerär
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av 6 ombud och 2 ersättare till förbundsstämman
16. Val av valberedning
17. Förslag för godkännande av ändringar i Stadgarna
18. Övriga frågor (Utställningar, Södermalms Konsthall och
Husby Konsthall)
19. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2017
  12 medlemmar kom till årsmötet
2017. De som deltog var: Lena Tedeblad,
Bertil Eriksson, Keity Klynne, Eva Blomberg, Katrina Thollander, Raja Wallenius,
Kjerstin Krantz, Gunilla Staaf, David
Wadsworth, Cecilia Broryd Lönnegren,
Kerstin Spångberg och Britt Ovens.
Lena Tedeblad öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna, därefter
följde en kort presentation av varje deltagare.
Årsmötets behöriga utlysande godkändes.
Lena Tedeblad valdes till mötesordförande och Gunilla Staaf till sekreterare.
Till justerare tillika rösträknare valdes
Cecilia Broryd Lönnegren och Eva Blomberg.
Dagordningen godkändes.
Fortsättning på nästa sida!

Årsmötesförhandlingarna
skedde under
trevliga former
med Lena Tedeblad som
sittande ordförande.

Foto: Bertil Eriksson där ingen annan nämnts.

Inbjudan till utställning

21 t o m 28 mars är Region Östs
medlemmar välkomna att delta i en
utställning i Södermalms Konsthall!
Se sidan 4!

Eva Blomberg, Katrina Thollander, Raja Wallenius, Kjerstin Krantz, Gunilla Staaf
och David Wadsworth diskuterar något under årsmötet.

Forts.
Bertil Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen 2016, vilken godkändes av
årsmötet.
Raja Wallenius föredrog revisionsberättelsen. Revisorn har granskat årsredovisningen och det har inte framkommit
någon anledning till anmärkning.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.
Ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs,
vilket beviljades av årsmötet.
Inga motioner har inkommit till årsmötet och inga förslag har inkommit från
styrelsen.
Kerstin Spångberg, vår kassör rapporterade att ekonomin är god. Östgötagruppen har erhållit 1000:- som
utställningsbidrag. Utställningsverksamheten uppgår till 30.000:- och betalas
av utställarna.
Verksamhetsplanen, som redovisats i
SK-Nytt för år 2017, godkändes.
Styrelsens numerär diskuterades och
fastställdes till sju ordinarie ledamöter
och tre suppleanter.
Val förrättades. Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Lena Tedeblad, Orsi
Mild, Gunilla Staaf, Cecilia Broryd Lönnegren. Som tilläggsval på 1 år valdes
Kerstin Spångberg. Bertil Eriksson och
Hans Persson har 1 år kvar. Till suppleanter på 1 år valdes Katrina Thollander,
Magnus Säker och Eva Blomberg.
Till revisor på 1 år omvaldes Raija Wallenius och till revisorsuppleant på 1 år
valdes Naemi Bure.
6 ombud och 2 ersättare valdes till förbundsstämman den 25 mars. Lena Te-

Region Öst ställde samtidigt ut på två gallerier.
Bilden ovan från Gallery Magno Art på Sibyllegatan i Stockholm.
Nedan från Galleri T i Gamla stan.

Kjerstin Krantz och Gunilla Staaf höll rtt mycket intressant föredrag
runt Asatro på ett mingel den 4 april.

deblad, Keity Klynne, Kjerstin Krantz,
Katrina Thollander, Eva Blomberg, Gunilla Staaf.
Britt Ovens och Kerstin Spångberg valdes som ersättare.
Till valberedning valdes Keity Klynne.
Under övriga frågor behandlades konstens vecka, som äger rum vecka 40. Det
gäller att börja planera direkt. Många
frågor finns kring detta och det beslutades att den nya styrelsen får ta upp
dessa. Förslag till öppna ateljébesök, som
på Österlen, togs upp och diskuterades.
Katrina Thollander informerade om
Husby gård, som erbjuder konsthall och
verkstäder för olika konstnärliga verksamheter, som textil, måleri, silver, keramik m.m. Möjligheter att hyra ateljé och
konferenslokaler finns samt café och
butik för försäljning av alster. En plats för
kontaktskapande.
Kjerstin Krantz informerade om utställningarna ”Jordnära” som Region
Öst anordnar 19 – 25 maj, dels på Galleri
T, där 5 bildkonstnärer kan ställa ut och
dels på Gallery Magno Art, där 15 bildkonstnärer kan ställa ut.
Mötet avslutades och det hölls ett konstituerande styrelsemöte. Därefter bjöds
det på frukt, ost, kex och dryck.
Östgötagruppen ställde ut i februari.
Den 18 februari hade 9 konstnärer vernissage på Galleri Fiskhuset i Nyköping.
Det var Östgötagruppen som ställde ut
där och vernissagen var välbesökt. Utställningen höll på till den 5 mars.
Mingel 4 april
Två av våra medlemmar Kjerstin Krantz
och Gunilla Staaf berättade om Asatro
och om Snorre Sturlassons Edda. Både
Kjerstin och Gunilla har forskat i ämnet

så det blev en intressant resa tillbaks i
tiden.
Eddan och Nordisk mytologi är vårt
kulturarv och denna skatt ligger dold i
sagor, hällristningar, runstenar och i runors gåtor.
15 intresserade medlemmar kom till
minglet.

Region Öst ställde ut samtidigt på två
gallerier
Under majveckan 19 till 25 hade Region
Öst ordnat en utställning samtidigt på
två gallerier.
På Gallery Magno Art, som ligger på Sibyllegatan 15 på Östermalm, ställde 17
medlemmar ut och på Galleri T i Gamla
Stan fick 5 medlemmar plats.
Hos de 17 på Magno Art kom många
konstintresserade, även ungdomar, hela
eftermiddagen och ändå fler på kvällen.
Intresset var stort så både galleriägaren
Magnus och konstnärerna hade fullt
upp med att svara på de intresserades
frågor.
Vernissagen på galleri T hölls här på lördagen där Lena Tedeblad hälsade alla
välkomna och önskade lycka till med utställningen.
Många intresserade besökare kom
under dagen, tittade, pratade och uppskattade konsten på väggarna. Klockan
18 när galleriet stängdes var utställarna
nöjda, men lite trötta efter den hektiska
dagen.
Östgötagruppen ställde ut 19 augusti
– 3 september
19 medlemmar av de ca 30 som finns i
Region Öst, Östergötland med omnejd;
vi räknar i Nyköping, Katrineholm, Tranås i vår Östgötagrupp ställde ut på
Fortsättning på nästa sida!

Forts.
Konstforum som är ett väletablerat galleri i Norrköping.

Konstens vecka på Galleri T
SK Region Öst bjöd in sina medlemmar
till en utställning under vecka 40, Konstens vecka, 30 september tom 5 oktober
till Galleri T, Österlånggatan 3 i Gamla
Stan, Stockholm.
15 konstnärer fick möjlighet att ställa ut
två konstverk var.
Fullt hus blev det under hela vernissagedagen och ibland blev det kö utanför.
Jättetrevligt att lära känna så många
medutställare, men ibland kunde det bli
lite trångt i galleriet när många besökare
kom samtidigt, tyckte några av utställarna.
Höstens mingel blev en stor succé
Onsdag 22 november i Stimhuset på
Hornsgatan berättade Peter Frisk om
POPkonstens historia som farmför allt
koncentrerade sig på de fem centrala

Trångt om utrymmet under Konstens vecka på Galleri T.
popkonstnärerna: Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, James Rosenquist, Tom
Wesselman, Claes Oldeburg och åren
1962-64.
18 medlemmar kom till minglet. Det
gjordes också en specialinbjudning per

På årets sista mingel berättade Peter Frisk om POPkonstens
historia. det blev en intressant och spännande årsavslutning.

e-post till 26 medlemmar i Stockholms
innerstad, en kom.

Fyllnadsval
22 november gjordes fyllnadsval, fram
till årsmötet 2018, efter Orsi Mild och
Magnus Säker som hoppat av styrelseuppdraget av personliga skäl. Efter
Orsi valdes Sara Nelin och efter Magnus
valdes Nina Björk.

Verksamhetsplan
för år 2018
l SK-Nytt utkommer 4 – 5 gånger under året

Svenska Konstnärsförbundet Region Öst
Inkomster

Medlemsavgifter
Arrangemang
Utgifter

Medlemsservice
Kontor / administration
Representation / förbundseng
Arrangemang
Hemsida utveckling
Inventarier / oförutsett
Årets underskott
Utställningsavgifter
Utställningskostnader

Budget 2018

15 000
1 000
______
16 000
11 000
7 000
2 000
1 000
1 000
1 000

23 000
======
7 000

40 000
40 000
======
0

l Flera medlemsmöten, typ mingel
med olika programpunkter, under
året samt möten riktade särskilt
till nya medlemmar
l Tätare kommunikationer
mellan medlem – region –
förbund

l Delta i förbunds- och regionkonferenser

l Anordna medlemsutställningar
och planera kommande utställningar
l Delta i målarträffar/ateljébesök hos medlemmar
l Information och lobbyverksamhet inom regionen

l Verka för att starta lokala grupper i
regionen genom kontakter med
alla medlemmar i de olika länen
l Medlemsvärvning – ju fler
medlemmar desto större möjlighet att göra oss hörda

l Hålla Region Östs flik på SKs
hemsida uppdaterad med aktuell
information, medverka i andra
media typ face-book
l Fortsätta arbetet med att
utöka samarbetet med andra
organisationer inom kulturområdet

Detta händer 2018

Vårsalong - medlemsutställning
Foto: Cecilia Broryd Lönnegren/ Södermalms Konsthall

Interiörer från
Södermalms Konsthall.

Vill du ställa ut dina verk från
den 22 mars till 28 mars 2018
tillsammans med andra SK
Öst medlemmar?
I år gör vi en gemensam vårsalong på Södermalms konsthall i hjärtat av Södermalm i
Stockholm. Konsthallen ligger i Gallerian Skrapan på
Götgatan 78, nära Medborgarplatsens T-bana.
Vernissage torsdag den 22
mars kl.15-19.

Vi avslutar med Finissage den
27 mars kl.15-18.

Nationell
utställning

Obligatorisk närvaro under
vernissage och finnisage.

Kostnad 500 kr per deltagare/medlem. Inlämning av
konstverken sker tisdag den
20 mars kl.14-18 och den 21
mars mellan kl.14-17.
Hämtning av konstverk efter
finisagge alternativt kl.14-18
den 28 mars.

Varje deltagare får tillgång till
en yta som är ca 1 m bred och
2 meter hög. Vi har utrymme
för högst 25 konstnärer på
väggplats och 3-4 för t ex glas,

skulptur och keramik på golv.
Anmälan sker senast 1 mars
till
cecilia@cecilialonnegren.se
(styrelseledamot i SK Öst)

Om det blir fler än 28 deltagare som anmäler intresse
kommer vi att lotta ut platserna för att ge alla samma
chans.
Någon passning i galleriet
kan ingå för medlemmar som
bor nära.
Kom och var med!

Husby Konsthall.

Under Konstens vecka 2018, 28 september –
14 oktober kommer en utställning att hållas
i Husby Konsthall som alla medlemmar i
Sverige kommer att inbjudas till. Temat blir
”Ett verk var” vilket gör att man kan få en
chans att visa upp sin konst både på väggar
och podier.

Mingel under 2018

Dessutom har vi några mingel under året då
vi bjuder in våra medlemmar till någon intressant aktivitet.
Ingen är ännu inplanerad, men vi återkommer med inbjudningar när set blir aktuellt.

Interiör från Husby Konsthall.

Distriktsbildande i Region Öst
n n Region Öst är en stor region med
många län och det allt övervägande antalet medlemmar i öst bor i Stockholmsområdet. När vi ordnar medlemsutstäl-l
ningar och sammankomster av olika
slag, är det inte alldeles enkelt för medlemmar som bor i övriga län att delta.
Östergötland har sedan en tid tillbaka
haft ett eget distrikt med en arbetsgrupp
som med stor framgång anordnat utställningar och sammankomster.
Vi ser nu att våra andra län skulle
kunna ha egna distrikt med egna arbetsgrupper som verkar för samutställningar och gemenskap. Medlemmarna i de
olika länen vet vad det finns för möjligheter med utställningslokaler och andra
event i sitt län och att kunna ha en grupp
som verkar lokalt är en stor möjlighet för
framtida utställningar.
Styrelsen i Region Öst har nu påbörjat
en kartläggning av våra olika län och

hur många medlemmar respektive län
har. Vi har också påbörjat ett mailutskick
till dessa medlemmar för att göra en intresseinventering av distrikt/arbetsgrupper och ni kommer att bli kontaktade eftersom här under våren. När vi

På Liljevalchs Vårsalong har Britta Järverud från Torshälla antagits som en av de 137
som kom med av de 2423 sökande och som enda medlem från SK.
Vårsalongen har öppet till 25 mars, måndag–torsdag 12.00–20.00, Fredag–söndag
11.00–17.00. Entré 40 kr. Måndagar fri entré för alla.
Allmän presentation 13.00 och 15.00 varje dag.

Ateljéträff

n Vill du visa upp din Ateljé och ditt sätt
att skapa för en grupp av våra medlemmar? Vi efterlyser konstnärer som vill anordna ateljèträffar runt om i regionen. Hör
av er till Lena Tedeblad
lena.tedeblad@gmail.com

Nya medlemmar
i Region Öst
217-11-10 – 2017-12-31

Region öst på Facebook

n N har väl inte missat att vi har en egen
sida på Facebook?
Där kan du knyta band med andra
medlemmar, bilda lokalgrupper i ditt
län och bjuda in till utställningar. Där
kan du visa dina alster och få tips från
andra konstnärskollegor om du kört fast
i ditt måleri. Inspirera varandra. Du får
också löpande information om vad som
händer i din region.
Vad vill du som konstnär ha för information? Vad med och påverka du också.
Sök efter gruppen Svenska konstnärsförbundet region öst på Facebook och gå
med du också.

Ordförande har ordet

Kära medlemmar!

fångat upp intresset så kommer vi att
sammanställa detta och kalla till möte
för distriktbildande.
Detta är en positiv utveckling av regionen som kan ge mer utställningsmöjligheter och gemenskap.

Maria Eklöw Bosaeus
Birgitta Glenmark
Sissi Stahli
Christine Halloff
Annakarina Vesterberg

Välkomna!

Vernissageinbjudningar

n Kansliet kan inte ta emot vernissageinbjudningar och distribuera dessa. Vi
lägger däremot gärna upp din inbjudan
på SK Region Öst hemsida. Skicka din
inbjudan i bildformat jpg till Eva Olsson
webb@konstnarsforbundet.se

Nytt år och nya friska tag.
Vi har förlagt region öst årsmöte den 11
februari som är en söndag detta år. Anledningen till att vi inte har det på en vardag är
att vi hoppas att fler ute ifrån regionen ska
delta vilket underlättar om det är på en
helgdag. Varmt välkomna!
Vi startar igång det nya året med planering av de utställningar vi anordnar i år
med Södermalms konsthall först ut i mars.
Denna följt av “konstens vecka” i Husby
konsthall i september som är en nationell

Medlemsförmåner

 Region Öst har tecknat avtal
med följande gallerier i regionen:
Galleri Bellman, Bellmansgatan
9, Stockholm 10 % av ordinarie
hyra.
Galleri Movitz, Hornsgatan 40,
Stockholm. 15 % på ordinarie hyra.
Gallery Quirinus, Torggatan 11,
Köping. 1 rum i galleriet/1 vecka:
20% rabatt.
1 vecka hela galleriet 5.000 kr
istället för 6.000 kr.
2 veckor hela galleriet 9.000 istället än 10.000 kr.
Galleri T, Österlånggatan 3 i
Gamla stan, Stockholm. Medlemspris 1 vecka 5.100 kr istället
för ordinarie pris 6.100 kr.

utställning. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda våra medlemmar sådana härliga lokaler och vi hoppas att riktigt många av er
anmäler er.
Jag vill även uppmuntra er som bor ute i
våra fantastiska län att tipsa om trevliga
event och teman för mingel där ni bor. Vi
gör även väldigt gärna ateljé/galleribesök.
Hör av er till styrelsen så hjälper vi till att
ordna med det.
lena.tedeblad@gmail.com
Önskar er alla en härlig tid framöver.
Lena Änglalilja Tedeblad

