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Tranåsbygdens Konstförening bildades 28 april 1943 och är nu 76 år.  
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2019, oftast 
med förberedande arbetsutskott.  
 
Totalt arbetar drygt ett femtiotal medlemmar i föreningen genom olika grupper knutna 
till styrelsen: Cafégruppen, ”Hängningsgruppen”, Konstvärdsgruppen, Kurs/föreläsnings-
gruppen, Resegruppen och i höst har utökats med en Utställningsgrupp. Cafégruppen har 
kompletterats under året. Dessutom har ett antal medlemmar ställt upp för olika specifika 
uppgifter: Bo Akterin, Göran Alderin, Christina Knutsson, Inger Roberts, Eva Norde- 
Johansson, Thomas Rehn, Kristina Walfridsson, Anita Widestrand och Pelle Wågenberg. 
Styrelseledamoten Anders Carlsson har tagit över sponsoruppdraget i höst.  
   
Som aviserades förra årsmötet har styrelsen satsat arbete och medel under år 2019 i syfte 
att nyrekrytera medlemmar för att motverka ett vikande antal. Inför Tranås kommuns 
föreningsdag 8 juni hade material tagits fram som ny flagga, pennor, märken, informa- 
tionsblad om föreningen och anmälningsblankett.  Runda brickor med motiv Piratenhuset 
Storgatan 48, hade inköpts i 100 ex. med presentation av föreningen på baksidan. 
Rabatterat medlemskap erbjöds inför hösten 2019 för 100 kr och välkomstbrev till nya 
medlemmar hade nyformulerats. Tyvärr motsvarade föreningens placering den dagen och 
arrangemanget inte förväntningarna.  
 
Rekryteringsförsöken fortsatte med att avgiften för höstens föreläsningar sattes till 50 kr.  
Ett annorlunda konstcafé ordnades under Konstrakan 24 augusti då styrelseledamöter 
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och utställare deltog, utöver cafégruppen, med medlemsinformation och medlems-
rekrytering tillsammans med gratisfika med 150 Piratenbakelser.  
 
Förändringsarbetet fortsatte med tryckning av höstprogrammet genom stadshusets 
föreningsservice i en broschyr i A5-format, som också lyfter fram Medlemslotteriet. 
Styrelsen har fått positiv feedback på broschyren.  
 
Tranås 100-årsjubiléum inspirerade till kulturutbyte, och styrelsen m.fl. tog en promenad 
som våravslutning 15 maj, benämnd ”Konstsvängen” med besök hos Tranåsmålarna, 
Kultivera, Hantverksbutiken och Lars Hagström. De besökta inbjöds till återbesök med 
glöggmingel 14 november med förhandsvisning av en utställning, vilket också omfattade 
representanter för kultur och fritidsförvaltningen och politiker.   
 
Styrelserepresentanter har deltagit i Kultur- och fritids föreningsträffar 20 februari och 13 
november.  
 
Avslutning för styrelsen, tillsammans med arbetsgrupperna och aktiva inom föreningen, 
hölls med julgröt från Tranås kommuns centralkök onsdagen 27 november.   
 
I slutet av året blev facit för rabatterad medlemsavgift 33 nya medlemmar för 
kampanjbeloppet 100 kr.  Medlemsantalet är 398 totalt. Styrelsen bedömer kampanj -
utfallet som positivt, men än återstår att se ett mera långsiktigt gensvar.  
 
 
Utställningar  
 
Föreningen har haft sju utställningar, med vernissage på fredagseftermiddagar kl. 17.00, 
Galleriets öppethållandetider har varit fredagar-lördagar-söndagar kl. 11 – 15.  
Konstvärdar har försäljningsansvaret vid vernissagerna.  
 
Sponsorer har bidragit till utställningars annonskostnader: Tranås Energi AB (årligen), AB 
Tranåsbostäder (årligen), Materia, Melin & Carlsson, Fastighetsbyrån Tranås och 
Ekonomibyrån i Tranås AB. Folkuniversitetet har gett bidrag till utställningarna.  
 
Konstnärerna har representerat olika konstarter och har vid vernissagerna i varierande 
omfattning presenterat sin konst, avsett som information till konstvärdarna och övriga 
medlemmar:   
   
25/1 - 10/2  Sikandar Ali Yavari, Ydre Målningar akryl, akvarell 
15/3 - 31/3  Rasmus Nossbring, 

Stockholm 
Glas  

12/4 - 28/4  Pamela Wilson, Huddinge Smycke o textil 
16/8 –  1/9  Gunilla Bodemo-Lindahl, 

Tranås 
Lisette Irebring, Tranås 

Foto  
 
Akryl, olja, akvarell  

11/9 -  29/9  Linköpings Akvarellsällskap   
11/10 - 27/10  Leif Moberg, Nyköping   Målningar olja 
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15/11-  1/12 Liv Widing Borglund, 
Helsingborg 
Lars-Göran Larsson, 
Bodafors 

Stengods 
Smide 

 
Målet med yngre utställande konstnärer varje år uppfylldes genom Sikandar Ali Yavari, 20 
år och Rassmus Nossbring, 28 år. Sikandar tilldelades ett stipendium på 5 000 kr av 
styrelsen.     
 
Provisionen från konstnärer till föreningen är fortsatt 30 %.  Blommor anskaffas inte längre till 
vernissager då brickor finns som gåvor. 
 
Tranås kommuns bidrag utgör 70 % av lokalhyran, som legat stadig ett antal år, samt 
utställningsbidrag med 3000 kr/utställning som varit oförändrat i mer än 10 år.  
 
Föreningen är medlem i SKR, Sveriges Konstföreningars Riksförbund. Styrelsen har varit 
representerad vid SKR:s träff i Jönköping 23 februari. För statlig ersättning till 
konstnärerna vid utställningar krävs akademisk utbildning.  
 
Fortsatt attraktiva utställningar och internetkampanjer inför vernissager har behållit en 
bra nivå på besöksfrekvensen, och ett positivt ekonomiskt resultat för utställningsverk-
samheten. Information om verksamheten sprids genom annonser, affischering, program 
terminsvis, hemsida, Facebook och Instagram. Alla inlägg på föreningens Facebooksida 
kommer in också på Sveriges Konstföreningars Facebooksida.  Rapporter anger ökande 
antal till 280 - 320 följare på Facebook, och vartefter har Instagram ökat till 80. Facebook- 
kampanjer inför utställningar gav som mest 3 400 som kollat unge Sikandar Ali Yavari.    
 
Konstintendent Kalinka Ussing, Nässjö, har för ökad kvalitet i utställningsarbetet föreläst 
för styrelsen en kväll i november under ämnet Hur utser vi våra utställare?  
 
 
Föreläsningsverksamhet 
 
Under våren hölls första föreläsningen söndagen 24 februari ”Bland profeter och 
spelmän” av pastor Carina Jarlsbonde om Chagalls måleri inför rekorddeltagande av ca 65 
personer, och alla fick inte så bra sittplats men någon avgift togs inte ut.   
 
Andra föreläsningen hölls av Hannu Sarenström söndagen 31 mars med rubriken ”Bakom 
alla grindar finns ett universum av fantasier och sällsamma skapelser” med 43 närvarande 
personer.  Avgiften på 300 kr upplevdes skälig, men täckte inte in föreläsningsarvodet.  
   
Som förenkling för föreningen har Direkten anlitats för biljettförsäljning mot en avgift på 
5 kr/st till höstens föreläsningar som var två separata: Söndagen 29 september föreläste 
Lars-Erik Strand om konstnären Paula Modersohn-Becker med 37 närvarande.  Monika 
Minnhagen-Alvsten föreläste söndag 27 oktober om Banbrytande kvinnliga konstnärer 
med 51 närvarande.  
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För att utröna behovet av annonsering gjordes ett försök att få fram hur besökarna först 
nåtts av information. Slutsatsen blev att upprepad information genom annonser ökar 
tillströmningen. Annonsformulering med ord som drar till sig uppmärksamhet är 
betydelsefull och tilltalande affisch är ett plus. 

Konstcaféer 
 
En skapande verksamhet är Konstcaféer. Lisa Brodell Vadstena/Gotland demonstrerade 
sitt dekorationsmåleri 2 februari inför ca 45 personer. Som nämnts ordnades ett 
annorlunda konstcafé 24 augusti under mottot ”föreningen bjuder alla på kaffe och 
Piratenbakelse, så långt det räcker”. 
 
 
Resor 
 
Årets första 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. Guiderna var mycket 
professionella och hissen som rymde 100 personer är ett minne för livet. Lunch intogs på 
Wärdshuset Ulla Winbladh på Djurgården. Vid ett nyligen öppnat privat Möbeldesign-
muséum i Stockholms Frihamn mötte Lars Bülow och Kersti Sandin upp, kända från 
företaget Materia.    
 
Drygt 30 deltagare åkte 5 – 7 juni i ett strålande väder till Södra Öland. Första stoppet var 
Norrhults café, en fräsch pärla nära Lindshammar. Boendet var uppdelat på Gammals-
bygårdens Gästgiveri och Mellby Ör Inn, med gemensamma måltider. Till lunch bjöds 
Ölandsspecialiteterna Arontorps Kroppkakor, Lufsa, och lunchbuffé på Ekerum Resort och 
de två middagarna var välsmakande exempel på utveckling av lokala råvaror och 
nationaldagen firades med tårta. 
 
Speciella naturupplevelser gavs vid färd över Alvaret och av fantastiska guider vid Ottenby 
fågelstation och Naturum, där också sälar kunde ses i vattenbrynet. 
 
Besök gjordes på Paradisverkstaden och Capellagården, som startats av Carl Malmsten 
1960 i keramik, möbel och inredningssnickeri, textil och trädgård. 
 
Theo Jansson, som är ordförande i Södra Ölands konstnärsgille, hade bestått resegruppen 
med tips på konstnärbesök. På östra sidan besöktes PG Olsson (keramik), Heidi Björk 
(textil), Anita Hedin (textil, måleri), Bodil Magnusson (glas, skulptur och bild) och Peter 
Nilsson(måleri, främst fåglar). På västra sidan hade valts Erika Höglund (skulptur i glas och 
keramik), Theo Jansson (träskulptur och bilder av lökskulpturer vid den årliga 
skördeveckan), Mona (textil) och Pekka Hedin (måleri), Betina Huber (glas), Adam Hedin 
(måleri, skulptur) och Lars Roland Johansson(måleri akvarell).   
 
På Vida Museum & Konsthall med glas, keramik, skulptur och måleri guidade ägaren 
Hampus Vallien. Han är son till konstnären Bertil Vallien som fortfarande 81 år gammal är 
verksam och Ulrika Hydman-Vallien som hastigt avled våren 2018 mitt i sin gärning. Bertils 
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motiv är båtar, huvuden och hästar och Ulrikas motiv var ormar, familjen och 
blommor/främst tulpaner. En tillfällig utställning av Alexander Lervik och Eva Dahlgren 
med ett unikt glaskonstprojekt på temat ljus gav en fascinerande upplevelse med 
”duschar” av musik och konst i förening. 
   
Under återresan besöktes Erikshyttan med glaskonstnärerna Maja Cunningham och Lars 
Sö. Cirkeln slöts i Kosta Boda Art hotell, ett färgsprakande designhotell, med guidning i 
glasbaren kring 7 konstnärers utsmyckning i hotellrum och övriga utrymmen.  Resan 
publicerades i TranåsPosten och finns på hemsidan.  

  
    En höstresa till skulptör Richard Brixel och Strömsholms slott 21 september var helt 

färdigplanerad av resegruppen, då föreningen i början av juli nåddes av beskedet om 
skulptörens bortgång. Resan ställdes in p.g.a. att huvuddelen av resan var knuten till 
Brixelgården, och juli månad var inte möjlig för ny planering.   
 
 
Konstutlottning 
 
Under året har konstinköp till Medlemslotteriet gjorts för 80,9 tkr, varav merparten under 
Ölandsresan och under utställningar i galleriet, 26 tkr. 

  
Dragningen av årets vinnare hölls i samband med vernissage den 12 oktober, och vid 
andra dragningen 25 oktober avgjordes vilka konstverk vinnarna valde. Total vinstsumma 
blev 65,5 tkr (Anm. 83 % av medlemsavgifterna). Alla 25 vinster har hämtats ut.  
 
En större valfrihet genom ett konstlager minskar behovet av presentkort som varit alltför 
krångligt för redovisningen.  
 
 
Övrigt  
 
Föreningens årsmöte hölls söndagen 24 mars i föreningens lokaler och ca 40 medlemmar 
deltog. Reklampennor utdelades till alla närvarande. Passande för Tranås kommuns 
jubiléumsår föreläste Per Ulfsbo om Tranås 100 år, och kaffe med Piratenbakelser 
serverades. 
  
På samma sätt som förra sommaren har ett par gymnasieungdomar haft arbetsplatser i 
Piratenhuset för ett skrivprojekt med Piratenanknytning under tre veckor, med 
handledare från Kultivera. Utlåning av lokalen fungerade väl. 
 
Tranåsbostäder AB har satt igen en dörr i galleriet, så att en hel vägg ytterligare har 
bildats för utställningar.  En ny spis med ugn har inköpts, en ny timer för tändning och 
släckning har installerats, plus att lysrör har bytts ut.  
Städbolag anlitas inför vernissager, och till storstädning i galleriets kökslådor. 
 
Styrelsen arbetar med småförbättringar, som utrensning av uttjänad kontorsutrustning 
och material, inköp av bärbar röstförstärkare, inköp av nytt bokföringsprogram och 
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program för medlemsregistret. Utskriften på SKR:s kontraktblankett har förtydligats och 
mailutskick inför utställningar och vernissager kommer att intensifieras.  
 
Styrelsen har under året varit intakt vilket behövs för att driva en verksamhet i den 
omfattning som föreningen nu har. Vi upplever att arbetet genom arbetsgrupper 
underlättar för att engagera människor i föreningen. Inbjudan till medlemmar att 
engagera sig som nya konstvärdar har gått ut i vårprogrammet 2020.  
 
En ny idé inför nästa år är att föreningsmedlemmar erbjuds att ställa ut i galleriet under 
dagen för Konstrakan i augusti. Intresse skulle ha anmälts senast 15 februari till styrelse-
ledamot Gunnar, som ska hålla i en arbetsgrupp. Tiden förlängs i ett påminnelseutskick.  
 
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  
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