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Välkommen till årsmötet 2020

Kallelse till

Region Östs årsmöte 2020.
Söndag 16 februari kl 14.00.
STIM-huset, Hornsgatan 103
i Stockholm, konferenslokal
på plan 10.

Årsmöteshandlingar kommer att
finnas på årsmötet.
Motioner, förslag och idéer till
regionen eller förbundet och om
du kommer till årsmötet, sänds
med e-post senast 31 januari
2020. Till: regionost@
konstnarsforbundet.se
Det bjuds på eftermiddagskaffe med findopp.

Ombud till
förbundsstämman

n Region Öst ska utse 4 ombud med rätt att rösta på förbundsstämman.
Ombuden väljs på Region
Östs årsmöte den 16 februari.
Anmäl dig som ombud innan
till e-post: regionost@
konstnarsforbundet.se

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 2019
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 2019
12. Fastställande av styrelsens numerär
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av 4 ombud och 2 ersättare till förbundsstämman
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

SK Region Östs verksamhetsberättelse 2019

  Den 10 februari 2019 genomförde Region Öst sitt årsmöte.
Årsmötet valde ny styrelse: sju ledamöter och tre suppleanter. Ordinarie ledamöter Naemi Bure,
ordförande 2 år, Meith Fagerqvist,
2 år, Ann Johansson, 2 år, Bertil
Eriksson, 1 år kvar, Gunilla Staaf,
2 år omval Lena Morge, 1 år fyllnadsval och Christine Halloff, 1 år
fyllnadsval. Revisor är Raija Wallenius.
Styrelsen har under året genomfört 10 styrelsemöten och två plaFortsättning på nästa sida!

Årsmötesförhandlingarna
skedde under trevliga former
med Naemi Bure som ordförande.

Foto: Bertil Eriksson
där ingen annan nämnts.

Forts.

neringsmöten. Styrelsen har arrangerat och medverkat vid inbjudningar till medlemsmingel,
samlingsutställningar och möte
med lokala företrädare i Östergötland under verksamhetsåret.

Utställningar, medlemsmingel
Under året har två medlemsutställningar genomförts på Galleri
Bellman, en vår- och höstutställning. Dagen före vernissagen
inbjöds samtliga medlemmar i regionen på smygvernissage och
mingel och en enkel buffé. Ulf
Johan Tempelman och Christina
Sigvardsdotter-Weiberg och Clas
Weiberg stod för underhållningen
vid de två smygvernissagetillfällena.

Utställningen i maj på Galleri Bellman.

Swedbank
Vi har bildat en ideell förening.
Förutom bankkonto har vi ordnat
med swish.

Informationsfolder
Inför Stockholms Konstsalong i
våras togs en informationsfolder
fram i marknadsföringssyfte, delades till alla utställare.

Medlemsenkät
Medlemmar med e-post fick möjlighet att medverka i en nätbaserad enkät. 222 medlemmar fick
enkäten 58 svarade på de 10 frågorna. Gemensamma utställningar och nätverkande var det
medlemmarna värderade högst
med med- lemskapet i SK.

Några ur Östs styrelse besökte Västs riksutställning i Mölnlycke.

mötet, ersätter Christine Halloff.
Till den vakanta posten som revisor valdes Raija Wallenius. Lena
Tedeblad avslutade sitt uppdrag.
Sten Retlev och Ann Johansson
sitter kvar i styrelsen fram till årsmötet.

Mölnlycke. Ett 100-tal utställare
var representerade med 265 verk.
18 från vår region var representerade.

Ett 100-tal riktade brev
Med anledning av att medlemgenomgående vill ställa ut
Regionträff – Nationell, jurybe- marna
gemensamt
och träffa likasinnade
dömd konstutställning
Kick-off i augusti
skickades ett brev via e-post till
Eva Högberg valdes in som ad- Styrelsen besökte Region Västs konstnärer i Uppsala, Södermanjungerad ledamot fram till års- nationella samlingsutställning i lands län, Östergötlands län,
Örebro och Västmanlands län
samt Gotland. Svarsfrekvensen
var svag. Från Östergötland fick
vi bra gensvar. Det resulterade i
ett möte i Motala i för att lägga
upp riktlinjer och arrangera en inbjudan till alla medlemmar i
Östergötland.

Ann-Louise Järvklo berättade om sin bok Passionen att måla på minglet i november.

Region Öst stipendium
Ytterligare ett medlemsmingel
genomfördes i november. AnnLouise Järvklo berättade om sin
bok ”Passionen att måla”. Region
Östs nyinstiftade stipendium på
10 000 kr delades till Eva Ax Riise
Fortsättning på nästa sida!

Forts.

Verksamhetsplan
för år 2020

och Gunilla Miklander, de fick
5 000 kr var. De kommer senare
att redogöra skriftligt för sina respektive projekt så att övriga
medlemmar kan få tips och idéer.
Nyinstiftat stipendium –
Stockholms Konstsalong
5 000 kronor kommer att delas ut
till en SK-konstnär under Stockholms Konstsalong 2020.
Informationsbladet SK-Nytt
Samtliga medlemmar i regionen
har under året erhållit sex num-

SK Region Öst är en intresseförening för
aktiva, verksamma konstnärer inom bild,
färg och form. Vi i Regionen erbjuder
konstnärer en stimulerande, kreativ och
engagerande miljö för konstnärskap.

Eva Ax Riise tar emot sin del av stipendiet
under minglet i november, utdelat av SK
Östs ordförande Naemi Bure.

mer under året. Samtliga nummer finns på SKs hemsida.
Stockholm i december 2019

Prel. Budget baserad på verksamhetsplan 2020/21 SK Region Öst

Ingående balans
Intäkter
Utställningar
Bidrag från förbundet 243 x 1 200 = 291 600 10
(Intäkter till förbundet från regionen 262 440))
Rörelsekostnader
Gallerihyror
Medlemsservice, Storstockholm
Resekostnader (exkl sex övriga län/kommuner
(se handlingsplan nedan)

30 000

26 000
29.160

26 000
3 500
2 500

Kontorsmateriel/administration
Möteskostnader, interna
Utställningskostnader, broschyr/affischer mm
Marknadsföring, större arrangemang och
medlemsaktiviteter, föredragshållare mm
Vernissage, mingel, underhållning,
buffé, dricka mm
Personalkostnader
Stipendium för Region Östs medlemmar
Stipendium – i samarbete med Stockholms Konstsalong
Utbildning, kurser, program
Handlingsplan
för de sex länen exklusive Storstockholmsområdet
som ingår i Region Öst;
Uppsala, Gotland, Södermanlands län,
Östergötlands län, Örebro och Västmanlands län

85 160

2 500
2 000
5 000

10 000

5 000
3 000
10 000
5 000
3 000

77 500

7 660

Kostnader för resor med tåg, båt eller bil för minst tre personer från styrelsen.
Planeringsmöten på lokal plats med representanter för respektive län/kommun.
Planera och arrangera utställningar, mingel och andra aktiviteter och medlemsservice
föreläsare. Lokalhyror, marknadsföring, förtäring osv. Stöd i verksamheten för den
lokal aktivitet.
Sex platser till att börja med en i varje län/kommun

Region Mitt är inbjuden att medverka i ”Ett verk var” som arrangeras av Region Öst
mellan den 21 – 28 maj på Galleri Bellman på Södermalm i Stockholm.

Nya medlemmar 2019-12-03

Anna-Maria Johansson, Vällingby
Berit Fröseth, Järna
Eva B Söderberg, Stockholm
Fanny Larsson, Bromma
Gerd Johnsson Latham, Stockholm
Mary Dahl, Stockholm

Rebecka Lingmerth, Farsta
Amir Fallah, Lidingö
Ann Pilgrim, Spång
Jenny Schelin, Täby

Välkomna!

Mål 2020

l Att fortsätta arbetet med lokala grupper i

våra sex län/kommuner utanför Storstockholmsområdet, men även Stockholm. Upprätta en handlingsplan.
l Att arbeta för att utöka antalet medlemmar.

Det vill vi göra genom att:
1.Att informera medlemmarna i regionen
via SK-Nytt
2. Flera medlemsmöten, typ mingel med
olika programpunkter under året
3. Tätare kommunikationer mellan medlem
– region – förbund
4. Delta i förbunds- och regionkonferenser
5.Anordna medlemsutställningar och planera kommande utställningar
6. Delta i målarträffar/ateljébesök hos medlemmar
7. Information och lobbyverksamhet inom
regionen
8. Verka för att starta lokala grupper i regionen genom kontakter med alla medlemmar i
de olika länen
9. Medlemsvärvning – ju fler medlemmar
desto större möjlighet att göra oss hörda
10. Hålla Region Östs på SKs hemsida uppdaterad med aktuell information, medverka i
andra medier typ Facebook
11. Fortsätta arbetet med att utöka samarbetet
med andra organisationer inom kulturområdet
12.Arrangera info- och diskussionsträffar
med kulturpersoner inom kultursektorn
13.Arbeta för att samtliga regionens medlemmar finns representerade iArt Gallery.
Årsmöte
Söndagen den 16 februari, kl 14.00 i STIMhuset, Hornsgatan 103, plan 10.

Medlemsutställningar – Mingel
1. Samlingsutställning ”Ett verk var” på Galleri Bellman 21 – 28 maj
2. Mingel och smygvernissage för medlemmarna 22 maj
3.Arrangera info- och diskussionsträff med
kulturpersoner
4. Samlingsutställning på Galleri Bellman
3 – 10 september
5. Mingel och smygvernissage för medlemmarna 4 september
6. Medlemsmingel, utdelning av stipendium
och föreläsare under hösten

Medlemsrekrytering
– Ett stipendium för regionens medlemmar
på 10 000 kronor
– Uppdaterad informationsfolder ska delas ut
till alla utställare vid Stockholms Konstsalong i Lavalhallen, Järla, Nacka och distribuera foldern till de fem lokala
länen/kommunerna
– Visa oss vid våra egna utställningar och på
gallerier som vi samarbetar med och även
utöka gallerikontakter
– Medlemsmingel i samband med vernissager
– Vara aktiv på hemsidan och regionens fbsida
– Puffa förArt Gallery
– Informera studieförbund, konstskolor om
att vara medlem i SK.

Prins Eugens Waldemarsudde 2020
Prins Eugens Waldemarsudde inleder utställningsverksamhet med
Stilla Skönhet som lyfter fram en
estetisk växelverkan mellan konst
och design från Japan, Sverige och
Finland under 1900-talet.
Därefter öppnar en stor utställning
med Lena Cronqvists personliga
och starka verk.

Vårsalongen 2020 öppnar fredagen den 10 januari och pågår till
söndagen den 22 mars. Konsthallen är öppen alla dagar, måndagar
fri entré för alla.

Stilla skönhet

15 februari – 31 maj 2020
Stilla skönhet visar på en estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten under 1900-talet,
med fokus på tiden efter andra världskriget. I den meditativa presentationen
visas måleri, grafik, keramik och textilkonst sida vid sida av japanska,
svenska och finska konstnärer.

Lena Cronqvist

7 mars – 27 september 2020
Med en karriär som sträcker sig över
närmare 60 år har Lena Cronqvist
etablerat sig som en av Sveriges mest
uppmärksammade konstnärer. Hon är
främst känd för sina målningar, men
hennes mångbottnade konstnärskap
inkluderar även skulptur, tecknings-

Från abstrakt till realism

Liljevalchs
Vårsalong
2020

Lena Cronqvist, Modern, 1975. Olja och tempera på duk. Foto Per Myrehed, Norrköpings
Konstmuseum. Bild beskuren.

konst, grafik och textila verk. I
Cronqvists konst berörs existentiella
teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död och ofta använder hon sig själv som modell.
Presentationen inkluderar ett flertal intressanta målningar från senare år som
aldrig tidigare visats publikt.

Juryn för Vårsalongen 2020 har av
nära 3 000 ansökningar gjort sitt val:
170 konstnärer, 97 kvinnor och 73
män, är de lyckliga som får ställa ut.
Totalt 330 verk visas.
Under de senaste åren har Vårsalongen växt till ett stort och välbesökt
evenemang vilket ger deltagarna en
unik chans att bli sedda av en
mycket stor publik. Både 2018 och
2019 hade Vårsalongen över
100 000 besökare – siffror som visar
på dess unika dragningskraft.
Förklaringen till Vårsalongens vitalitet och lyskraft står att finna i dess
bredd, i öppenheten för olika konstnärliga uttryck, i mötet mellan yngre
och äldre deltagare och i blandningen av professionalism och amatörism i dess bästa mening.

SAAG – Swedish Artists
Association Group,
ställer ut på
Solna Konsthall

15 januari -19 februari 2020

SAAG består av SK-Östmedlemmarna Nina Björk, Cecilia
Ciscar, Ann-Louise Järvklo,
Gisela Löwenberg, Agnetha
Persson, Gunilla Staaf, Katrina
Thollander.

Vernissage 16 januari
kl 17.00-19.00
Utställningen pågår t o m
19 februari.
Öppettider se
www.solnafolketshus.se

SK Öst styrelse överst från vänster: Eva Högberg, Lena Morge, Ann Johansson, Meith
Fagerqvist, Naemi Bure. Nederst från vänster: Eva Blomberg, Bertil Eriksson och Gunilla Staaf önskar alla medlemmar i Region Öst.
GOTT NYTT ÅR 2020! Och en förhoppning om ett nytt spännande kreativt år!

Rabatter för SK-medlemmar på några stockholmsgallerier

Galleri Bellman, Bellmansgatan 9,
ger 10% i hyresavdrag för SK-medlemmar. Telefon: 070-56 00 572.
info@galleribellman.se
Galleri Studio Animar, Kindstugatan 7, Stockolm. Medlemmar får 10
% i rabatt.
galleri.studioanimar@gmail.com

Galleri Riddaren Köpmannabrinken
8. SK medlemmar får 10% rabatt på
galleriets ordinarie hyreskostnad
maj-december. Januari-april har galleriet generellt rabatterade priser.
info@galleririddaren.se
Galleri T, Österlånggatan 3,
Gamla Stan i Stockholm

Ordinarie hyran på Galleri T är
6.400 kr/vecka. Medlemmar i SK får
rabatt och betalar 5.400/vecka. Inga
provisioner tillkommer.
www.gallerit.com

På Galleri Movitz, Hornsgatan 40,
dras 500 kr från ordinarie pris.
info@gallerimovitz.com

