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Välkommen till årsmötet 2021

Kallelse till
Region Östs årsmöte 2021
Söndag 21 februari kl 14.00 via Teams.
I år kommer Östs årsmöte att ske digitalt
via programmet Microsoft Teams. Därför
måste du meddela senast 5 februari om du
vill delta på årsmötet till:
regionost@konstnarsforbundet.se

Årsmöteshandlingar kommer
att sändas med e-post.
De tio första som anmäler
sitt deltagande i det digitala
årsmötet får en trisslott som
kompensation för kaffet med
dopp som vi brukar bjuda på.
Motioner, förslag och idéer till
regionen eller förbundet sänds senast 5 februari 2021 till ovanstående
e-postadress.

Ombud till
förbundsstämman

n Region Öst ska utse 4 ombud med rätt
att rösta på förbundsstämman.
Ombuden väljs på Region Östs digitala
årsmöte den 21 februari. Anmäl dig som
ombud senast 5 febr. till e-post:
regionost@konstnarsforbundet.se

Dagordning
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 2020
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
2021
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 2020

  År 2020 har varit ett år som genom
Coronavirusets spridning påverkat årets
verksamheter i stor utsträckning. Kontakterna med lokala gruppmedlemmar,
medlemsutställningar, medlemsmingel
och föreläsningar har inte kunnat genomföras enligt planerna.
Årets första styrelsemöte genomfördes
den 15 januari. Regionen hade vid årsskiftet 250 medlemmar.

Region Östs årsmöte
Årsmötet genomfördes den 16 februari
på Hornsgatan 103, plan 10. I samband
med årsmötet valdes styrelsen bestående
av sex ledamöter och tre suppleanter.
Fortsättning på nästa sida!

Årsmötesförhandlingarna 2020 skedde
under trevliga former med Bertil Eriksson som mötesordförande.

Foto: Eva Blomberg

Forts.
Ordinarie ledamöter Naemi Bure, ordförande 1 år kvar, Meith Fagerqvist, vice
ordförande 1 år kvar, Lena Morge ledamot/kassör 1 år kvar, Gunilla Staaf, 1 år
kvar, Eva Högberg, 1 år kvar, Mary Dahl,
1 år kvar (fyllnadsval efter Ann Johansson). Bertil Eriksson omvald till suppleant 1 år, Eva Blomberg omval 1 år och
Eva Ax-Riise nyval 1 år. Under året har
en ledamotspost varit vakant samt revisorpost och revisorassistent vakanta.
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplanen och den preliminära budgeten
godkändes.
Regionens första möte med den nya
styrelsen genomfördes den 19 februari.
Med anledning av Corona-pandemin
har regionens styrelsemöten därefter
skett via mejl och telefonkontakter kontinuerligt varje månad. Vi har under senaste halvåret fortsatt att ha våra möten
via Teams. Vi har genomfört nio styrelsemöten, därutöver åtskilliga planerings/styrelsemöten via mejlkontakter
och telefon i samband med att förbundsstämman förvandlades till ett frågeformulär med ett antal ja och nejsvar
som skulle besvaras.

Förbundets årsstämma
var planerad att genomföras den 28
mars, man skulle bland annat behandla
Region Östs fyra motioner. Årsstämman
skedde via ett frågeformulär den 15 maj.
Samtliga motioner avslogs. Naemi Bure
och Meith Fagerqvist representerar Region Öst i förbundsstyrelsen. Vi fick aldrig möjlighet att bemöta förbundsstyrelsens avslagsbeslut. Ett extra förbundsstyrelsemöte planerades in den 1 oktober via Zoom för att i huvudsak kunna
diskutera våra fyra motioner. Dessförinnan hade förbundsordföranden Ronny
Knutsson skickat ut ett dokument daterat 2020-08-13 med frågor baserade på
Foto: Meith Fagerqvist

Naemi Bure Berättar om planerna inför året.

de fyra motionerna som vi från regionens sida besvarade skriftligt. Vårt
skriftliga underlag sändes ut till förbundsstyrelsen inför mötet.

Region Östs motioner avslogs
Motionerna behandlade angelägna frågor som berör samtliga SK-medlemmar:
Motion 1 ”Angående förändringar inom
förbundsstyrelsen”, motion 2 ”Angående §9 Representantskap”, motion 3
”Angående fördelning av medel till regionerna” och motion 5 ”Angående utredning av SKs organisation”. Motionerna nådde inte ut till ombuden på
grund av att förbundsstämman förvandlades till ett frågeformulär. Representanterna/ombuden från respektive
region hade därmed inte någon möjlighet att ställa några frågor om respektive
motion och dessa fick därför inte någon
rättvis behandling. Under hösten har
förbundsstyrelsen beslutat att bilda en
arbetsgrupp för att se över en av motionerna som avslogs. Motion 3, som tog
upp den mycket väsentliga frågan angående fördelning av medel till regionerna.
I gruppen ingår Meith Fagerqvist, som
representant för en stor region, Birgitta
Nickolausson, som representerar den
Coronaanpassad utställning där
man fick vänta utanför på sin tur.

Foto: Bertil Eriksson

minsta regionen. I gruppen ingår också
ordföranden och vice ordföranden i förbundsstyrelsen, samt Astrid Andersson.
Arbetsgruppen räknar med att vara klar
med sitt arbete inför årsmötet 2021.

Lokala grupper
Tanken var att medlemmar i Östergötland skulle ha en samlingsutställning i
Motala under hösten. Förhandlingar
hade inletts med Motala konsthall
genom vår kontaktperson i Motala och
styrelsen. Dessvärre lade man ner konsthallen under sommaren. Vi hoppas istället kunna genomföra en medlemsutställning i Motala under 2021 i annan lokal.
Information kommer att läggas ut i facebookgruppen ”SK Region Öst, utställning Motala”. Kicka Thorsson är kontaktperson.
En annan grupp som Ronny Knutsson
är kontaktperson för, Östgötagruppen,
som består av 7-8 medlemmar har varit
verksam under flera år men gruppen har
inte bedrivit någon utställningsverksamhet under de senaste två åren. Man
har förhoppningar om att ställa ut under
hösten 2021.
Galleri Bellman ”Ett verk var i kvadrat” medlemsutställningar - Mingel
Vi hade redan året innan bokat Galleri
Bellman 21-28 maj för att fira Konstnärsförbundets 45 års- jubileum med en gemensam utställning med Region Mitt
samt en mingelkväll för medlemmar
dagen innan vernissage tillsammans
med oss i Öst. Ett 50-tal medlemmar anmälde intresse. Tyvärr fick utställningen
ställas in och avbokas på grund av Corona-pandemin.
Vi hade även bokat Galleri Bellman för
en utställning under perioden 3-10 september. Den utställningen kunde vi genomföra, samma tema ”Ett verk var i
kvadrat. ”Utställningen var coronaanpassad, endast 10 besökare i galleriet
Fortsättning på nästa sida!

Forts.
samtidigt. Det var totalt 38 utställare
som medverkade med sin konst.
Medlemmar som anmält intresse till
vårutställningen fick möjlighet att medverka på höstutställningen istället.
Konstnärer som inte hade möjlighet att
själva närvara på utställningen postade
sina verk till styrelsen. En mobilvideoinspelning från utställningen genomfördes och lades ut på facebook-sidan. En
bred presentation av utställningen gjor-

des också i SK Öst-nytt nr 5. Tyvärr
kunde vi inte genomföra något medlemsmingel den 4 september som var
planerat. Detta på grund av Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Men vi
var ändå nöjda över att utställningen
kunde genomföras.
Galleri Stenhallen, Borgholm
Vi erbjöd även våra medlemmar en utställning på Galleri Stenhallen i BorgForts på nästa sida

På Galleri
Stenhallen i
Borgholm
anordnades
dessutom en
workshop med
skolungdomar
veckan före
deras
skolavslutning.
Foto:
Meith Fagerqvist

Prel. Budget baserad på verksamhetsplan 2021/22 SK Region Öst

Ingående balans
Intäkter
Utställningar
Bidrag från förbundet 250 x 1 200 = 300 000 10%
Rörelsekostnader
Gallerihyror
Banktjänster
Medlemsservice, Storstockholm
Resekostnader (exkl sex övriga län/kommuner
(se handlingsplan nedan)

Kontorsmateriel/administration/bankkostnader
Möteskostnader, interna
Utställningskostnader, broschyr/affischer mm
Marknadsföring, större arrangemang och
medlemsaktiviteter, föredragshållare mm
Vernissage, mingel, underhållning,
buffé, dricka mm
Personalkostnader
Stipendium – i samarbete med Stockholms Konstsalong
Utbildning, kurser, program

36 000

25 000
30 000

91 000

25 000
1 000
5 500
2 500

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

Mål 2021
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.
l

Det vill vi göra genom att:
1.Att informera medlemmarna i regionen
via SK Öst-nytt.
2. Medlemsmöten, typ mingel med olika
programpunkter, föreläsningar m m.
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 även med hjälp av
video/digitalt.
9. Medlemsvärvning – ju fler medlemmar
desto större möjlighet att göra oss hörda.
10. Puffa för stipendiet på 5 000 kr till SKmedlem på Stockholms Konstsalong.
11. Hålla Region Östs på SKs hemsida uppdaterad med aktuell information, medverka i andra medier typ Facebook
12. Marknadsföring via videoinspelningar
från våra utställningar.
13. Utöka samarbetet med andra organisationer inom kulturområdet även inom EU.
14.Arrangera info- och diskussionsträffar
med kulturpersoner inom kultursektorn.
15.Arbeta för att samtliga regionens medlemmar finns representerade iArt Gallery.
Årsmöte
Söndag den 21 februari, kl 14.00 via Teams.

4 000
6 000
5 000

Medlemsaktiviteter
Utdelning stipendium
Stockholms konstsalong
25 april
l Samlingsutställning på
Galleri Ekvall & Törnblom
6 – 13 maj
l Mingel och smygvernissage
för medlemmarna
7 maj
l Utställning och eventuellt workshop
i Stenhallen, Borgholm
1 - 8 juli
l Arrangera info- och diskussionsträff
med kulturpersoner
prel. under hösten
l Samlingsutställning på Galleri T
”Ett verk var i kvadrat”.
10 – 23 sept.
l Mingel för medlemmarna
prel. 16 sept.
l Medlemsmingel och föreläsare november
l

10 000
5 000
3 000
5 000
7 000

Verksamhetsplan
och mål inför år 2021

79 000

Handlingsplan
för de sex länen exklusive Storstockholmsområdet
12 000
som ingår i Region Öst;
Uppsala, Gotland, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland.

Kostnader för resor med tåg, båt eller bil för minst tre personer från styrelsen.
Planeringsmöten på lokal plats med medlemmar för respektive län/kommun.
Planera och arrangera utställningar, mingel och andra aktiviteter och medlemsservice föreläsare. Lokalhyror, marknadsföring, förtäring osv. Stöd i verksamheten
för en lokal aktivitet. Sex platser till att börja med en i varje län/kommun.
Denna preliminära budget är baserad på normal verksamhet som planerats för
medlemsaktiviteter inom Region Öst. Det kan naturligtvis bli flera förändringar
beroende på pandemins spridning och hälsomyndigheternas bestämmelser
under verksamhetsåret.

Medlemsrekrytering
– Uppdatera informationsfoldern.
– Medverka vid våra egna utställningar och på
gallerier som vi samarbetar med och även
utöka gallerikontakter i samtliga län/kommuner inom vår region.
– Medlemsmingel i samband med vernissager.
– Vara aktiv på hemsidan och regionens fbsida.
– Puffa förArt Gallery
– Besöka och Informera studieförbund, konstskolor om att vara medlem i SK med informativt Powerpoint-material och informationsfolder eller via video/digitalt.

Forts.
holm i juni månad. Dessutom en workshop med skolungdomar veckan före
skolavslutning. Vid denna tidpunkt infördes förbud att företa längre resor från
hemmet, vilket medförde att få medlemmar från Region Öst kunde medverka personligen på utställningen.
Medlemmar boendes på Öland och i
Kalmar erbjöds att medverka. Tack vare
vår vice ordförande Meith Fagerqvist
kunde medlemsutställning och workshop genomföras. Det blev också fin
press på workshopdelen med skolungdomarna, deras föräldrar, lärarna och
galleristen var mycket positiva till arrangemanget. En möjlig uppföljning inför
kommande år.
Reimersholme hotel
Under hösten hade delar av styrelsen ett
möte med hotellets ägare och en positiv
kontakt etablerades. Vi hoppas kunna
genomföra en del medlemsaktiviteter
under kommande verksamhetsår. Våra
medlemmar runt omkring i landet har
även erhållit en särskild kod för att
kunna nyttja ett billigare boende i centrala Stockholm.

Stockholms Konstsalong firar
20 årsjubileum
Vårens jurybedömda utställning fick
även den ställas in och istället genomfördes under hösten mellan den 24 oktober och 1 november. Av de 80-talet
utställare medverkade 27 medlemmar
från SK. Sista utställningsdagen delades

dern finns att ladda ned från vår hemsida.

Region Östs Handlingsplan
Vår Handlingsplan som låg till grund
för ett av våra mål under året, att fortsätta arbetet och kontakterna med att
besöka lokala grupper i våra sex län/
kommuner utanför Storstockholmsområdet och naturligtvis inom Stockholmsområdet har nästan varit omöjligt att
genomföra i någon större utsträckning
av kända skäl.
Foto:
Meith Fagerqvist

Nina Björk blev vald till första pristagare av Region Östs stipendium på 5.000 kr.

ett diplom ut till konstnären Nina Björk
som röstats fram av Region Östs styrelse
som var jury, priset var ett nyinstiftat pris
på 5 000 kronor. Motiveringen till priset
var: ”Med penseln formar hon en behaglig känslighet i stämningar genom
färgval och uttryck i sin konst.” De styrelsemedlemmar som själva medverkade på utställningen deltog inte i
omröstningen. Ett brett reportage med
text och bilder från utställningen genomfördes i Region Öst-nytt nr 6 och 7.

Informationsfolder om SK
och Region Öst
Även inför årets Konstsalong tog vi fram
en informationsfolder som delades ut till
samtliga utställare på utställningen. FolPå Reimersholmes Hotell
hoppas vi
kunna genomföra en del
medlemsaktiviteter under
kommande
verksamhetsår.

Ansökan om bidrag
Med anledning av Covid-19 har kulturministern via Kulturrådet erbjudit möjligheten att ansöka om bidrag till
särskilda behov i kulturlivet. Under oktober har en ansökan skickats in. Även
en ansökan om projektstöd har sökts via
Stockholms läns landsting.

Förhandlingar med gallerier för
kommande verksamhetsår
Under senhösten har kontakter tagits
med Galleri Ekvall och Törnblom på
Hornsgatspuckeln, en medlemsutställning är inplanerar under våren 6-13 maj
2021. Höstens utställning kommer att
förläggas till Galleri T på Österlånggatan
perioden 10-23 september.

Informationsbladet SK Öst-nytt
SK Öst-nytt skickas ut till samtliga medlemmar i regionen och läggs även ut på
hemsidan. Under året har 8 nummer utkommit.

Foto: Google

På
Stockholms
Konstsalong
iakttogs en
strikt
Pandemiordning.

Foto: Bertil Eriksson

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

Ulf JohanTempelman

tidigare SKs Förbundsordförande,

ansvarig utgivare av Bildkonstnären och hedersmedlem –
har flyttat sitt måleri och
spelande till högre höjder

  Jag träffade Ulf Johan första
gången hösten 2003 när jag ställde ut
på ett galleri som då hette Sensus, senare Galleri T. Intill på Österlånggatan
låg Galleri Hagström där Svenska
Konstnärsförbundet ställde ut. Jag
hade engagerat Peter Frisk, god vän
och välkänd stadsvandrare att spela
och sjunga lite under vernissagen.
Plötsligt kommer Ulf Johan in med sin
gitarr och de båda trubadurerna fann
varann i flera Taubevisor och besökarna fick förutom konsten även en
fin musikunderhållning.
Jag fick då reda på att Svenska Konstnärsförbundet existerade och att Ulf
Johan var ordförande i denna illustra
konstnärsförening. Det dröjde inte
länge förrän jag sökte till SK eftersom
man hade en så trevlig ordförande och
jag kom in.
Efter något år som medlem blev jag
en flitig deltagare på mötena med avdelning 1, som Region Öst hette då.
Ulf Johan var, förutom förbundsordförande, även kassör i avdelning 1 och
senare ordförande i Öst.
Vi var båda tidigt engagerade i vad
som på den tiden kallades för “Hagasalongen” som Lennart Alexandrie
startade 2000 och som nu heter Stockholms Konstsalong där Lennarts son
Joakim har tagit över.
När SK firade 30-årsjubileum arrangerade vi en 30x30-utställning på Galleri T i augusti och det beslöts även att
SK skulle få en egen utställning i växthusen på Haga i september 2005. Både
jag och Ulf Johan tillbringade mycket
tid med att göra i ordning och hänga

Ur Ulf Johan Tempelmans CV,
kreativ diversearbetare, sjunger visor, producerar vis- och
bildspel, tonsätter dikter, gör grafik – mest linoleumsnitt –,
och målar akvarell och olja.
Ulf Johan är född 1943 i Södertälje och sedan 1994 bosatt i
Åkersberga. Autodidakt.
Entuastisk seglare i andras båtar, kommer sällan till, men å
andra sidan ska man ju inte sitta i motivet.
Debuterade som konstnär 1994 och har ett stort antal både
separat- och samlingsutställningar.
Vissångardebut 1967, på heltid sedan 1977.

utställningarna, som blev mycket
lyckade.
Varje år anordnade Ulf Johan en träff
i Haga då ett tiotal medlemmar träffades ute i naturen och målade, åt medhavda mackor, drack vin, medan Ulf
Johan utklädd till Bellman underhöll
med sång till gitarrackompanjemang.
Ulf Johan, hans fru Anita, jag och
Eva blev mycket goda vänner och träffades alltid på våra respektive vernissage och de ställde ofta ut på Galleri T.
2007 hade Ulf Johan fått nog av allt
arbete han lagt ner i SK som förbundsordförande och avgick före årsstämman.
I Region Öst är han ordförande ett
kort tag under 2008. Naemi Bure övertar ordförandeposten och Ulf Johan
blir i stället sekreterare och leder utställningsverksamheten bl a på Galleri
Plaisiren i Hässelby.
I december 2009 lämnar Ulf Johan SK
på grund av hälsoskäl.
Från 2008 fram till 2019 har Anita och
Ulf Johan haft utställningar varje som-

mar på Fjäderholmarna. Föreningen
Allmogebåtar har ett museum där och
Ulf Johan och Anita har skött museet
med visning och försäljning och samtidigt ställt ut sin konst. Mest har tavlorna varit utplacerade i båtarna utanför och inne på museet.
Jag har gjort åtskilliga besök där på
somrarna för att få en pratstund och
även lyssnat på de visstunder som Ulf
Johan bryter ut i då och då.
Under senare år har Ulf Johan också
varit flitigt anlitad som mötesordförande på SKs årsstämmor. Våren 2019
anlitades Ulf Johan som vissångare på
ett medlemsmingel på Galleri Bellman, vilket var mycket uppskattat.
På nyårsafton slutade hans gärning
på vår jord och vi är många inom SK
som kommer att sakna Ulf Johan för
hans entusiastiska arbete för Svenska
Konstnärsförbundet och framför allt
för hans varma framtoning som en
god och innerlig kamrat och kollega.
Text och foto: Bertil Eriksson
Ulf Johan
skapade trivsel
omkring sig.
Här en bild från
tionde årets träff
på Haga.
Det dukades upp
med färglådor,
block och penslar,
men givetvis också
kyckling, rödvin
och pimpinella?...
Och där, där såg
man fjäriln vingad
till ackompanjemang av Bellmans
luta..., förlåt
Ulf Johans gitarr.

