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Årsmötet i Öst 2018

18 medlemmar kom till årsmötet 2018.
De som deltog var: Bertil Eriksson,
Birgitta Glenmark, Raija Wallenius,
Sara Nelin, Kerstin Spångberg, Astrid
Andersson, Gunilla Staaf, Ronny
Knutsson, Eva Blomberg, Kjerstin
Krantz, Nina Björk, Katrina Thollander, Kia Kinell, Christine Halloff, Cecilia Rojas Castro, Keity Klynne,
Cecilia Broryd Lönnegren och Naemi
Bure.

Foto: Bertil Eriksson

Vi hade lagt årsmötet på en söndag för att fler skulle kunna komma. Det kom 18 mot förra årets 12.
Trevligt att även vår förbundsordförande tog sig tid att komma upp från Norrköping.

 Bertil öppnar årsmötet och hälsar
alla deltagare välkomna till Hornsgatan
103. Mötet inleds med en kort presentationsrunda.
Årsmötet anses behörigt utlyst av samtliga deltagare.
Naemi Bure väljs till ordförande för
Fortsättning på nästa sida

Tv Cecilia Broryd Lönnegren och th mötesordföranden Naemi Bure.

Välkommen till SKs årsstämma lördagen 24
mars kl 13.00 på Hornsgatan 103, vån 10

På region Östs årsmöte valdes
sex personer som ordinarie
ombud för att representera oss
på SKs Årsstämma. Som ombud

till årsstämman i mars väljs Katrina
Thollander, Astrid Andersson, Eva
Blomberg, Kjerstin Krantz, Keity

Klynne och Christine Halloff.
Som ersättare väljs Kerstin Spångberg och Naemi Bure. Övriga SK-

medlemmar är också välkomna
att deltaga på Stämman som
börjar kl 13.00, ersättare och övriga har dock inte rösträtt.

Välkommen
till mingel
med föredrag!

Söndag 6 maj kl 15.00 på
Hornsgatan 103 vån. 10 minglar
vi och lyssnar på Anders Engman som berättar om kvinnliga
konstnärer: från hunsade till aktivister...
Se sid 3!

Forts från föregående sida.
mötet. Sara Nelin väljs som sekreterare.
Till justerare tillika rösträknare väljs Birgitta Glenmark och Astrid Andersson.

Dagordningen godkändes.
Verksamhetsberättelsen, som har gått ut
via SK-Nytt inför mötet, godkänns och
läggs till handlingarna.
Revisionsberättelsen föredras av revisor Raija Wallenius. Hon har kontrollerat Kerstin Spångbergs räkenskaper som
är tydligt uppställda och lättöverskådliga. Ett underskott på dryga 3000:- redovisas för Region Öst 2017.
Underskottet förklaras delvis av att
medlemsintäkterna har minskat. Raija
tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av deltagarna vid mötet.
Inga motioner har inkommit till årsmötet och inga förslag har inkommit från
styrelsen.
Föreningens budget för 2018 fastställs.
Inget att anmärka på verksamhetsplanen för året.
Styrelsens numerär fastslås till 7 ordinarie och 3 suppleanter, som tidigare.
Kaity läser upp valberedningens förslag som fastslås.

Val
Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år
väljs Kerstin Spångberg (som aviserat
vid mötet att hon har för avsikt att sitta
kvar som kassör endast innevarande år),
Bertil Eriksson och Sara Nelin som tar
över efter Hasse Persson som slutar efter
många års engagemang i styrelsen.
Lena Tedeblad, Gunilla Staaf, Cecilia
Broryd Lönnegren har 1 år kvar i styrelsen. Astrid Andersson väljs in som tillläggsval efter att Orsi Mild har avgått.
Som suppleanter väljs Katrina Thollander, Eva Blomberg och Nina Björk.

Till revisor på 1 år omvaldes Raija Wallenius och till revisorsuppleant på 1 år
valdes Naemi Bure.
Ombud till årsstämman
Som ombud till årsstämman i mars väljs
Katrina Thollander, Astrid Andersson,
Eva Blomberg, Kjerstin Krantz, Keity
Klynne och Christine Halloff.
Som ersättare väljs Kerstin Spångberg
och Naemi Bure.
Keity önskar avgå ur valberedningen
och ingen annan anmäler sitt intresse
varför frågan lämnas öppen.

Stadgeändringar
Bertil går igenom förslag till förändringar för Region östs stadgar inför fastställande. Noteringar givna på de
punkter där mötesdeltagarna hade synpunkter, övriga paragrafer godkändes
utan vidare diskussion:
§4 Naemi förtydligar vad som avses
med arbetsutskott, gemensamt kommer
man överens om att arbetsgrupp är en
bättre benämning, då det i huvudsak
avses en grupp som arbetar mer intensivt med ett projekt t ex inför en lite
större utställning i regionens regi.
§5 nämndes den nya personuppgiftslagen GDPR som träder i kraft i maj. Det
kommer att vara mer känsligt med register och åtkomst av obehöriga ska begränsas. Frågan får tas vidare på förbundsstämman i mars.
§6 Antalet suppleanter bör ändras från
4 till 3.
Bertil reviderar stadgarna enligt punkterna ovan.
Utställning i Södermalms Konsthall
Cecilia berättade om förutsättningarna
för region östs medlemsutställning på
Södermalms konsthall. Datum för vernissage: 22/3. Finnisage 27/3. Det har
inkommit 21 anmälningar hittills och
finns utrymme för upp till 25 utställare
plus tre tredimensionella konstnärer på
podium. Cecilia efterlyser den senare

konstformen, då det ännu inte kommit
in några sådana anmälningar. Det kommer att upprättas vaktschema. Deltagande konstnärer betalar en avgift som
täcker hyra av lokalen samt utlägg för
vernissage. Ingen provision till konsthallen.

Nationell utställning i Husby under
Konstens Vecka
Katrina berättar om förutsättningarna
för den nationella utställningen som
kommer att anordnas av region öst i
Husby konsthall med vernissage 28/9
och finnisage 14/10. Det kommer att finnas plats för minst 75 konstnärer.
Temat är ett verk var och Ronny berättar att förbundets avsikt är att skildra det
mångfald som finns bland förbundets
medlemmar.
Katrina berättar vidare att styrelsen
konstaterat att det finns en del logistiska
svårigheter. Bl a så har konsthallen inte
möjlighet att ta emot konsten utan en
lösning behöver finnas för detta. Naemi
har erfarenhet av att arbeta med att ha
konst i en låsbar container. Skulle ett
fraktbolag kunna ta emot och leverera
till konsthallen på ett givet datum? Ett
förslag för att lösa logistiken för hemtransport av ej sålda konstverk är att det
är en obligatorisk finissage, då utställande konstnärer även tar med sin konst
efter avslutad utställning.
Vi bör inrätta en utställningsgrupp
En annan övrig fråga som Kerstin
Spångberg tar upp rör att det vore positivt om det fanns en utställningsgrupp
då det med aktuell organisation förväntas en stor insats av styrelsen i samband
med utställningar, och att förberedelserna för en utställning kan ta mycket tid
och kraft. Om du är intresserad av att
delta i en sådan utställningsgrupp anmäl
ditt intresse till någon av styrelsemedlemmarna.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Sara Nelin 2018-02-11

Sigrid Hjertén, självporträtt.

Siri Derkert, självporträtt.

Välkommen
till Mingel
med Föredrag

Söndag den 6 maj
kl 15.00
Hornsgatan 103, vån. 10

n n Vi träffas och minglar med bok om Stockholms statyer och Anmäl att du kommer till:
lite att äta och dricka.
skulpturer och gör konstvand- skregionost@gmail.com
Därefter kan vi lyssna på ett ringar i Stockholm.
senast 25 april.
föredrag om Kvinnliga konstnärer: från hunsade till aktivister, svenskt och internationellt,
som Anders Engman håller.
Kvinnliga konstnärer fick
länge stå i skuggan av männen.
Bland Friluftsmålarna fanns
dock några pionjärer, och senare
kom Sigrid Hjertén och Siri Derkert.
Anders Engman är konstnär
och författare till bland annat Judy Chicago, självporträtt.
Bild av Zanete Muholi, som är aktuell på Fotografiska
Skulpturernas Stad, en konstunder våren.

Den nya styrelsen i SK Region Öst 2018
Ordinarie

Ordförande: Lena Tedeblad lena.tedeblad@gmail.com
Tel: 0701 45 44 45
V. ordförande: Bertil Eriksson
bertil.eriksson@
konstnarsforbundet.se
Tel: 0736 29 30 70
Kassör: Kerstin Spångberg
kerstin@kerstin-spangberg.se
Tel: 0765 55 86 85

Ordförande har ordet
Kära kollegor

Nu är det nära när kung
Bore släpper sitt grepp om
vintern och vi hör vårens
fåglar och det ljusnar runt
hörnet. Visst får man en
kick av det nya ljuset och
takdropp.
Styrelsen arbetar för fullt

Suppleanter

Sekreterare: Sara Nelin
sara.nelin@gmail.com
Tel: 0705 09 88 05

Katrina Thollander
thollander.katrina@gmail.com
Tel: 0762 01 58 36

Astrid Andersson
astrid.konst@gmail.com
Tel: 0702 24 39 93

Gunilla Staaf
gunillastaaf@hotmail.com
Tel: 0702 74 13 97

Cecilia Broryd Lönnegren
cissilie@gmail.com
Tel: 0707 51 60 76

med planeringen inför vårens utställning och det
fortsatta arbetet med kartläggning av distrikt och arbetsgrupper. Vi har också
snart ett spännande
mingel på gång. Anmäl dig
till det.
Jag själv har dessvärre
varit mycket upptagen pri-

Nina Björk
gasell07@gmail.com
Tel: 0703 47 77 83

Eva Blomberg eva@gallerit.com
Tel: 0762 19 48 31

vat som gjort att jag varit
off en hel del men med vårt
fantastiska team i styrelsen
så går allt framåt med bravur.
Stort tack fina vänner.
Ha en strålande fin vår och
njut av ljuset
Vi ses
Lena Tedeblad

Följande medlemmar lottades in till Vårsalong
på Södermalms Konsthall 20 – 28 mars
n n 36 sökte till Vårsalong i Södermalms Konsthall 27 lyckades komma
med:
Cecila Nelson, Kjerstin Krantz,
Ganga Roslin Bladh, Lena Wahlstedt,
Sonja Tolander, Ulrike Nordquist,
Birgitta Glenmark, Björn Löwgren,
Astrid Andersson, Kia Kenell,

Lillian Roos Ahlforn, Angela Winlund,
Lena Augustinsson, Ingrid Sundelin,
Christine Halloff, Hans Persson,
Lena Frykholm, Lena Öhman,
Kicki Engholm, Marlene Karlsson,
Gunilla Oldenburg, Lasse Eriksson,
Naemi Bure, Iréne Hansson,
Camilla Carp och
Margareta Skogsberg Petterson.

SKs Östgötagrupp

har fått stor uppmärksamhet i Östgöta
Correspondenten,
eller Corren som den
kallas.
Gruppen har en utställning i Linköping
fram till 6 april.
Tina Liljegren,
Anna-Stina Gerdin,
Ronny Knutsson,
John Arvidsson, Margareta Brandin och
Sonja Tolander är utställarna.
Östgötagruppen har
funnits i drygt tre år
och har bildats av
Ronny Knutsson. De
har ofta ställt ut både
i Östergötland och i
Sörmland.
Gruppen är ett typexempel på vad Öststyrelsen håller på att
försöka forma i övriga
kommundelar i regionen.

Södermalms Konsthall ligger på Götgatan 78 i Stockholm.
Utställningen börjar med Vernissage
torsdag 22 mars kl 15 – 19 och slutar
med finissage Tisdag 27 mars kl 15 – 18.
Övriga öppettider: fredag 23/3, 10.00 –
18.00. lördag och söndag 24 & 25/3,
12.00 – 16.00. Måndag 26/3, 10.00 –
18.00.

Medlemsservice

 Region Östs ekonomi är god

och styrelsen har beslutat att införa en medlemsservice där vi
kan subventionera t.ex. vid samutställningar och anordna trevliga
aktiviteter för våra medlemmar.
Vi kan också bidra med pengar
om en medlem vill anordna en
medlemsutställning eller annan
kulturell aktivitet för våra medlemmar på annan ort då vi tycker
att det är viktigt att sprida ut oss
runt om i region öst och inte bara
i Stockholm. Kom gärna in med
förslag.

SK/Öststyrelsen ser gärna att våra
medlemmar bildar grupper där det
finns geografiska möjligheter. Östgötagruppen som har haft flera utställningar har fått ett ekonomiskt
bidrag från region Öst, vilket går att
ansöka om av andra nya grupper
som bildas och vill genomföra utställningar inom region Öst.

