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							 Tranås 2021-01-12

Bästa medlemmar!

I regel brukar vi denna tid på året skicka ut vårprogrammet med kommande
utställningar, resor och föreläsningar. Men i år är inget vanligt år och vi ska undvika
möten i den mån det går. Här kommer ett utskick till er där ni istället kan läsa vad
föreningen gjort de sista två åren, även tiden efter det att galleriet fick stänga
ner i mars förra året. Styrelsen har nu beslutat att all vår verksamhet, förutom det
digitala årsmötet, ska vara vilande under våren. Detta sker i första hand av omtänksamhet om er medlemmar, vi vill avvakta och se att läget är stabilt innan vi öppnar
upp vårt galleri igen.
En ny upplevelse för flera av oss styrelsemedlemmar har varit våra digitala möten
som vi kunnat hålla tack vare att det finns en resurs i vår styrelse som möjliggjort
detta. Det har varit väldigt värdefullt att kunna ta till men långt ifrån detsamma
som att mötas kring ett bord är min egen känsla. Jag vill uppmana er att gå in och
titta på vår hemsida då och då, vi arbetar med att få det att hända lite mer där.
Både hemsidan och att vi har alla era aktuella mejladresser underlättar för oss att
snabbt nå ut med meddelanden till er. Ju fler vi kan nå på detta sätt desto bättre!
Eftersom läget gjort det omöjligt för oss att bedriva en vanlig verksamhet så har
styrelsen beslutat att kommande höst utöka summan och antalet vinster i vårt
medlemslotteri. En liten kompensation och uppmuntran från oss till er i dessa tider.
Jag har under årens lopp som ordförande haft förmånen att lära känna många av
er och jag är övertygad om att ni har förståelse och även i dessa svåra tider stöttar
föreningen genom att fortsätta vara en av våra medlemmar. Tillsammans får vi
göra det bästa av de förutsättningar vi har!
Som avslutning vill jag citera några rader från Niklas Strömstedt och Lasse Lindboms
klassiker.
”Tänd ett ljus och Låt det brinna, Låt aldrig hoppet försvinna, Det är mörkt nu, Men
det blir ljusare igen”…
Var rädda om er själva och varandra och så ses vi förhoppningsvis i galleriet i höst
med många spännande utställningar.
Styrelsen gm. ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg

Medlemslotteri 2021
Som medlem har du chans att vinna konstverk i föreningens årliga lotteri
under hösten. Vi hoppas och tror att utställningar kan genomföras igen hösten
2021 och att vi kan genomföra medlemslotteriet som vi brukar med en
dragning av vinnare i samband med vernissage och konstutställning.
Det brukar infalla i slutet av oktober eller början av november
2020 års lotteri var vi tvungna att hantera annorlunda eftersom utställningarna
var inställda. Styrelsen gjorde en dragning av 20 vinnare som kontaktades för
en personlig träff på galleriet där man gjorde sitt vinstval. Vinnare och vinstval
finns publicerat på föreningens hemsida,
www.tranasbygdenskonstforening.se "

2020 års vinnare
Vinnarordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Namn
Thomas Hallén
Inger Hernstål
Kristina Walfridsson
Karin Martinsson
Monica Karlsson Paulsson
Kurt Bjarsch
Annelie Wagnström
Lennart Hubsch
Hans Rocén
Susanna Alexandersson
Jörgen Lantz
Erik Hagman
Thomas Rehn
Bengt Lundström
Göran Alderin
Irene Hernborg
Elisabeth Saxholm
Ann Britt Jehander
Britt Louise Skålander
Nils Erik Risberg

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
				28 mars 2021
Tranåsbygdens Konstförening håller årsmöte
söndagen den 28 mars 2021 kl. 15.00
Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas senast i mars. Styrelsen har fastställt det senast möjliga datumet söndag 28 mars 2021.
Årsmötet 2020 har redan ställts in av styrelsen p.g.a. Corona-pandemin, och
det sköts framåt på obestämd tid. Det innebär att årsmötets dagordning nu får
bestå av sedvanliga årsmötespunkter för två år, och inte som vanligt ett år. År
2019 var ett synnerligen aktivt år, medan verksamhet år 2020 hann bedrivas
under ca 2,5 månad och därefter främst i digital form.
En arbetsgrupp har jobbat och jobbar med förberedelser för årsmötet, i det
längsta har det gjorts i hopp om att kunna hålla ett traditionellt fysiskt möte i
en större lokal. Styrelsen har vartefter måst inse att digitalt årsmöte blir möjligheten.
För digitalt årsmöte måste Du anmäla dig senast fredagen den 12 mars
till e-post info@tranasbygdenskonstforening.se
eller till Inger Nilsson tfn 0140-31 10 88, 070-22 48 756.
Anmäld medlem kommer att få ett mail med en länk för uppkoppling till
mötet och ev. ytterligare anvisningar. Det går bra att ansluta via dator,
platta eller smartphone.
För att underlätta årsmötets behandling finns i vårens programblad dagordning och kortversioner av årens verksamhetsberättelser. Fullständiga
verksamhetsberättelser kommer att finnas att ta del av på föreningens
hemsida. Om frågor finns om verksamheten kan de ställas till:
info@tranasbygdenskonstforening.se.
Medlem som önskar att ta del av ekonomiska redogörelser kan begära dem
på info@tranasbygdenskonstforening.se, eller i undantagsfall om e-post
saknas via tfn till kassören, 073-513 73 36.
Ev. övriga årsmöteshandlingar kommer att sändas ut i förväg, så långt som
möjligt via e-post. 		
Välkommen
				 Styrelsen
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ÅRSMÖTE 2020 & 2021
Föredragningslista

Söndag 28 mars 2021

1. Årsmötet 2021 öppnas, och dessutom kommer att behandlas det av
styrelsen inställda och framskjutna årsmötet år 2020 p.g.a. Corona-pandemi
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
a/ för år 2019		
b/ för år 2020
8. Ekonomisk redovisning
a/ för år 2019		
b/ för år 2020
9. Revisionsberättelse
a/ för år 2019		
b/ för år 2020
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur årets resultat ska hanteras
a/ för år 2019		
b/ för år 2020
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
a/ för verksamhetsåret 2019		
b/ för verksamhetsåret 2020
12. Fastställande av medlemsavgift
a/ för år 2021 – godkännande b/ för år 2022
13. Val av styrelse
a. Ordförande för ett år, 2021
b. Styrelseledamöter för ett eller två år, 2021 - 2022
14. Val av två revisorer och en ersättare för ett år, 2021
15. Val av valberedning för ett år, 2021, tre personer varav en sammankallande
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019
FÖR TRANÅSBYGDENS KONSTFÖRENING - kortversion

Styrelseledamöter och revisorer
Ordförande,
Anna-Lena Larsson Liljenberg
v ordf
Christer Walfridsson
Sekreterare
kassör

Inger Nilsson
Ofelia Junglander

Ordinarie ledamöter Leith Abbas, Gunilla Bodemo Lindahl,
Anders Carlsson, Gunnar Emanuelsson
Yvonne Hanning, Jan-Olov Melin, Katrin Norlin
Lars-Erik Strand, Lena Thorblad, Jette Undén
Revisorer

Maria Ehrlin-Brege och Stig Rolandson

Revisorssuppleant

Ing-Marie Falk

Valberedning

Inger Uddfolk, Inga Fingal, Inger Hernståhl

Tranåsbygdens Konstförening bildades 28 april 1943. Styrelsen har haft åtta
sammanträden. Totalt arbetar drygt ett femtiotal medlemmar genom olika
grupper knutna till styrelsen: Café-, ”Hängnings-”, Konstvärds-, Kurs/föreläsnings-, Rese- och Utställningsgruppen. Dessutom har nio medlemmar ställt
upp för olika specifika uppgifter.
Styrelsen har 2019 satsat på nyrekrytering av medlemmar för att motverka
ett vikande antal, genom ökad marknadsföring, rabatterat medlemskap inför
hösten, låg avgift för höstens föreläsningar, ett annorlunda konstcafé, program i broschyrform. I slutet av året blev facit 33 nya medlemmar för kampanjbeloppet 100 kr. Medlemsantalet är 398 totalt.
Under Tranås kommuns 100-årsfirande bidrog styrelsen till kulturutbyte
genom en vårpromenad med besök hos fyra kulturutövare, och inbjöd till
återbesök med glöggmingel. Avslutning för styrelsen, tillsammans med
arbetsgrupperna och aktiva, hölls med julgröt.
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UTSTÄLLNINGAR
Föreningen har haft sju utställningar, med vernissage på fredagar kl. 17.00,
Galleriets öppethållandetider har varit fredag-lördag-söndag kl. 11.00 – 15.00
Sponsorer till utställningarna: Tranås Energi AB (årligen), AB Tranåsbostäder
(årligen), Materia, Melin & Carlsson, Fastighetsbyrån Tranås och Ekonomibyrån
i Tranås AB. Folkuniversitetet har gett bidrag.
Konstnärerna har representerat olika konstarter:
25/1 - 10/2
Sikandar Ali Yavari, Ydre.
15/3 - 31/3
Rasmus Nossbring, Stockholm.
12/4 - 28/4
Pamela Wilson, Huddinge.
16/8 – 1/9
Gunilla Bodemo Lindahl, Tranås.
Lisette Irebring, Tranås. 		
11/9 - 29/9
Linköpings Akvarellsällskap
11/10 - 27/10 Leif Moberg, Nyköping
15/11- 1/12
Liv Widing Borglund, Helsingborg
		
Lars-Göran Larsson, Bodafors

Målningar akryl, akvarell
Glas
Smycke o textil
Foto 				
Akryl, olja, akvarell
Målningar olja
Stengods
Smide

Målet med yngre utställande konstnärer varje år uppfylldes. Provisionen
från konstnärer till föreningen är fortsatt 30 %. Föreningen är medlem i SKR,
Sveriges Konstföreningars Riksförbund. För statlig ersättning till utställande
konstnärer krävs akademisk utbildning.
Genom annonser, affischering, program terminsvis, hemsida, Facebook och
Instagram har nåtts en bra nivå på besöksfrekvensen. Konstintendent Kalinka
Ussing, Nässjö, har föreläst för styrelsen en kväll i november under ämnet
”Hur utser vi våra utställare?”

FÖRELÄSNINGSVERKSAMHET

”Bland profeter och spelmän” av pastor Carina Jarlsbonde om Chagalls
måleri inför rekorddeltagande, ca 65 personer.
”Bakom alla grindar finns ett universum av fantasier och sällsamma skapelser”
av Hannu Sarenström, 43 personer.
Från hösten har Direkten anlitats för biljettförsäljning mot en avgift.
Konstnären Paula Modersohn-Becker av Lars-Erik Strand, 37 personer.
Banbrytande kvinnliga konstnärer av Monika Minnhagen-Alvsten, 51 personer.

KONSTCAFÉ
Lisa Brodell Vadstena/Gotland demonstrerade sitt dekorationsmåleri 2
februari inför ca 45 personer. Ett annorlunda konstcafé ordnades 24 augusti
under mottot
”föreningen bjuder alla på kaffe och Piratenbakelse, så långt det räcker”.
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RESOR
Resa med 50 deltagare gick till Stockholm 27 april till återinvigda Nationalmuséum. Efter fem års ombyggnation presenteras måleri, skulptur, teckningar
och grafik organiserade i hundraårsintervall mellan år 1500 – 1900. Vid ett
nyligen öppnat privat Möbeldesign-muséum i Stockholms Frihamn mötte
Lars Bülow och Kersti Sandin upp.
Drygt 30 deltagare åkte 5 – 7 juni till Södra Öland. Boendet var uppdelat på
Gammals-bygårdens Gästgiveri och Mellby Ör Inn, med gemensamma måltider.
Till lunch bjöds Ölandsspecialiteter, och de två middagarna var välsmakande
exempel på utveckling av lokala råvaror och nationaldagen firades med tårta.
Speciella naturupplevelser gavs vid färd över Alvaret, vid Ottenby fågelstation
och Naturum, där också sälar kunde ses i vattenbrynet. Besök gjordes på
Paradisverkstaden och Capellagården, och tolv olika konstnärer med skilda
konstformer besöktes på östra och västra sidan. På Vida Museum & Konsthall
med glas, keramik, skulptur och måleri guidade ägaren. En tillfällig utställning
av Alexander Lervik och Eva Dahlgren visades med ett unikt glaskonstprojekt
på temat ljus med ”duschar” av musik och konst.
Under återresan besöktes Erikshyttan med glaskonstnärer och cirkeln slöts i
Kosta Boda Art hotell.
KONSTUTLOTTNING
Konstinköp till Medlemslotteriet har gjorts för 80,9 tkr, varav merparten
under Ölandsresan. Dragningen av årets 25 vinnare gjordes 12 oktober, och
vid andra dragningen 25 oktober avgjordes vilka konstverk vinnarna valde.
Total vinstsumma blev 65,5 tkr.”
ÖVRIGT
Årsmöte hölls söndagen 24 mars i föreningslokalen med ca 40 medlemmar.
Ett par gymnasieungdomar har haft arbetsplatser i Piratenhuset för ett skrivprojekt
med Piratenanknytning under tre veckor, med handledare från Kultivera.
Styrelsen arbetar med små förbättringar i galleriet, en hel vägg ytterligare
har bildats för utställningar, och ny spis, ny timer för tändning/släckning och
bärbar röstförstärkare har köpts in. Städbolag anlitas inför vernissager.
Nytt bokföringsprogram och program för medlemsregistret har köpts in.
Slutligen vill styrelsen framföra sitt stora och varma tack till alla som under
året stött vår verksamhet och bidragit till ett intressant och spännande konstår
samt en god föreningsekonomi som underlättar arbetet.
Tranås i mars 2020, Styrelsen
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020
FÖR TRANÅSBYGDENS KONSTFÖRENING - kortversion
Ordförande,
v ordf

Anna-Lena Larsson Liljenberg
Christer Walfridsson

Sekreterare
kassör

Inger Nilsson
Ofelia Junglander

Ordinarie ledamöter Leith Abbas, Gunilla Bodemo Lindahl,
Anders Carlsson, Gunnar Emanuelsson
Yvonne Hanning, Jan-Olov Melin, Katrin Norlin
Lars-Erik Strand, Lena Thorblad, Jette Undén
Revisorer

Maria Ehrlin-Brege och Stig Rolandson

Revisorssuppleant

Vakant efter Ing-Marie Falk

Valberedning

Inger Uddfolk, Inga Fingal, Inger Hernståhl

Tranåsbygdens Konstförening bildades 28 april 1943.
Styrelsens arbete har under det gångna året präglats djupt av ovisshet och
osäkerhet p.g.a. Corona-pandemi. Styrelsen har haft nio sammanträden, varav tre traditionella och har trevat sig fram till nya former som slutligen blev
tre digitala möten.
Föreningens arbete pågick som vanligt fram till mitten av mars. Vid extra
styrelsesammanträde 18 mars 2020 ställdes följande in p.g.a. Corona-viruset:
Extra konstvärds-möte 16 mars, årsmötet 22 mars sköts framåt på obestämd
tid och frågorna får nu behandlas på årsmötet 2021, idé-möte 18 mars kring
nästa års utställare, utställning 3 – 19 april med Birgitta Ricklund och Per Elof
Nilsson Ricklund sköts upp.
En arbetsgrupp har i slutet av året tagit fram ett förslag till att genomföra
årsmöte i mars 2021, i första hand i en förhyrd större lokal och i andra hand i
digital form.
En inramad stor affisch finns nu i ett av galleriets skyltfönster om hur man
kan bli medlem i Tranåsbygdens Konstförening. 368 har betalat medlemsavgift
och 2 chaufförer har fritt medlemskap. Av 100 kr-kampanjen år 2019 har 24
(av 33) betalat normal avgift för 2020.
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UTSTÄLLNINGAR
Föreningen hann ha två utställningar, vernissager och öppet fredag-lördagsöndagar kl. 11.00 – 15. 00
Fribergs Begravningsbyrå och Tranås Energi har som sponsorer bidragit till
annonskostnader.
Konstnärerna har representerat olika konstarter:
24/1 - 9/2
Maria Bergqvist, Tranås
Akvarell, kombination med tusch
28/2 -15/3
Mara Contardo, Blomstermåla.
Abstrakt, figurativ konst, keramikskulpturer
Tolv verk såldes vid Maria Bergqvists utställning.
Från Maria Contardos utställning såldes nio verk och Coronaviruset tolkades
ha börjat prägla att försiktighet uppkom.
Efter rekrytering av nya konstvärdar i vårprogrammet finns 8 nya konstvärdar,
32 totalt.
I vårens programblad inbjöds föreningsmedlemmar att ställa ut under
Konstrakan. Den kunde av traditionellt slag inte genomföras 29 augusti. En
arbetsgrupp utformade en digital utställning av verk från 9 medlemmar
under den helgen. Utställande medlemmar kom till galleriet för hängning
av verk för fotografering. Text utformades efter att de uppmanats att berätta.
Utställningen rullades på bildskärm i galleriets skyltfönster, och finns nu på
föreningens hemsida.
Tre kontrakterade utställningsperioder våren 2021 har diskuterats livligt
inom styrelsen och konstvärdarna har tillfrågats om synpunkter på genomförande, uppskjutande eller digitala utställningar: Sten-Yngve Johansson
och Lena Västberg, Pelle Wågenberg, Birgitta Ricklund och Per Elof Nilsson
Ricklund, den sistnämnda framflyttad från våren 2020.
Traditionella utställningar med vernissager har bedömts inte bli möjliga att
genomföra.
Tre konstnärer som var kontrakterade för hösten 2020 Tex Berg, Lars R Johansson
och Maria Westerberg har erbjudits, och accepterat, att skjuta fram
utställningarna till höstens tre perioder år 2021.

FÖRELÄSNINGSVERKSAMHET
Leif Burman föreläste 16 februari om Kulturgatan i Bodafors och hantverket
Intarsia.
Tre preliminärbokade föreläsare på temat konst och hälsa avbokades. Tranås
kommun har infört ett Utvecklingsbidrag, där bl.a. anges Ökad folkhälsa för
alla åldersgrupper.
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KONSTCAFÉ
Vårens café med guldsmed Tomas Andreae drog mycket folk, uppskattningsvis
totalt ca 70 personer och 50 Piratenbakelser gick åt.

PLANERADE OCH INSTÄLLDA RESOR
Konstresan ställdes in till Norra Vätterns konstrunda och Brixelgården 1-2
maj. 37 deltagare hade anmält sig. Endagsresa till Danmark, Louisiana och
Karen Blixen-muséet norr om Köpenhamn den 19 september blev inte heller
möjlig att genomföra.
Resorna ställdes in i sådan tid att föreningen inte har vidkänts några kostnader.

KONSTUTLOTTNING
Medlemslotteri ska anordnas varje år enligt stadgarna. Till konstlagret har
inköpts för 6,6 tkr år 2020, och lager fanns kvar efter större inköp år 2019.
Styrelsen har ändrat dragningen till att vid 2:a tillfället väljer vinnarna i den
ordning som de dragits i den 1:a dragningen, dvs. ingen förnyad lottning.
Anpassning behövde göras till Corona-läget denna höst till så få inblandade
som möjligt, varför 3 personer inom styrelsen drog vinnarna söndag 25
oktober. Vinstlista hade upprättats, vinster hade fotograferats och publicerats
i höstens förenklade programblad och på hemsidan. Vinnare kontaktades
per brev och telefon person efter person för att boka tid i galleriet, där man
valde vinst och kunde ta med direkt. Förfarandet bedömdes ha gått smidigt
och snabbt.
Influtna medlemsavgifter för 2020 har uppgått till 81 675 kr. Utfallet för de 20
vinnarna blev 58 250 kr enligt listpris. Konstlagret är härefter endast halvfullt
och inköp behövs.

ÖVRIGT
Corona-pandemin har påverkat föreningens ekonomi främst genom inkomstbortfall i form av utebliven provision för fyra utställningar och kommunalt
bidrag per utställning.
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla
som under året stött vår verksamhet.
Styrelsen
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Konstföreningen
för alla
Tranåsbygdens Konstförenings ambition är att engagera
och entusiasmera med utställningar av samtida konst,
föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att
alla med ett konstintresse ska känna sig välkomna till oss.
Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:

• Deltar i det årliga konstlotteriet.
• Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
• Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
• Har medlemspris på resor, kurser och föreläsningar.

Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto.
Bankgiro 5707-3009

•

Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.
Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140-150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Christer Walfridsson, 0140-530 22, 073 041 00 48
Sekreterare Inger Nilsson, 0140-31 10 88, 070 224 87 56
Kassör Ofelia Junglander, 073 513 73 36
Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl. 17.00 - 19.00
E-post info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida tranasbygdenskonstforening.se
Bankgiro 5707-3009

Vi är medlemmar i:
Vill du veta vad som händer i Tranåsbygdens konstförening?
Följ oss på Facebook och Instagram.

