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Tranåsbygdens Konstförening bildades 28 april 1943 och är nu 77 år.  
Styrelsens arbete har under det gångna året präglats djupt av ovisshet och osäkerhet 
p.g.a. Corona-pandemi. Styrelsen har haft tre traditionella sammanträden under år 2020, 
och har trevat sig fram till nya former via samråd genom e-mail, utomhus sammanträde 
vid Nääs Bryggeri för att hålla påbjudet ”Corona-avstånd”, ett telefonmöte och tre digitala 
möten.  
 
Föreningens arbete pågick som vanligt fram till mitten av mars. Som tidigare arbetade ett 
femtiotal medlemmar i föreningen genom olika grupper knutna till styrelsen: 
Cafégruppen, ”Hängningsgruppen”, Konstvärdsgruppen, Kurs/föreläsningsgruppen, 
Resegruppen, Utställningsgruppen.  Dessutom har ett antal medlemmar ställt upp för 
olika specifika uppgifter: Bo Akterin, Göran Alderin, Christina Knutsson, Inger Roberts, Eva 
Norde- Johansson, Kristina Walfridsson, Anita Widestrand och Pelle Wågenberg. 
Styrelseledamoten Anders Carlsson har haft sponsoruppdrag.  
 
Vid extra styrelsesammanträde onsdagen den 18 mars 2020 ställdes aktiviteter in p.g.a. 
Corona-viruset:  
*Extra konstvärdsmöte 16 mars ställdes in. 
*Årsmötet 22 mars ställdes in och sköts framåt på obestämd tid. Anmälda deltagare 
meddelades och anslag sattes upp. Universitetslektor Carl-Johan Svenssons föreläsning 
om Falsk konst avbokades.  
Styrelsen har senare i september, efter kontakt med SKR, definitivt ställt in 2020 års 
årsmöte och beslutat att frågorna får behandlas på årsmötet 2021. Styrelsen har i 
december genom majoritetsbeslut antagit en arbetsgrupps förslag att genomföra 
årsmöte i mars 2021, i första hand i en förhyrd större lokal och i andra hand i digital form. 
*Planerat idé-möte 18 mars kring nästa års utställare ställdes in.  
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*Utställning 3 – 19 april med Birgitta Ricklund och Per Elof Nilsson Ricklund sköts upp till 
nästa år.  
 
Förra årets arbete med medlemsrekrytering har fortsatt genom att en inramad stor 
affisch har utformats och ställts i ett av galleriets skyltfönster om hur man kan bli medlem 
i Tranåsbygdens Konstförening, med hänvisning till hemsidan. 
 
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.  
 
 
Utställningar  
 

  

Föreningen hann ha två utställningar, med vernissage på fredagseftermiddagar kl. 17.00, 
Galleriets öppethållandetider har varit fredagar-lördagar-söndagar kl. 11 – 15.   
Fribergs Begravningsbyrå och Tranås Energi har som sponsorer bidragit till 
utställningarnas 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. För Maria Contardos utställning   
rapporterades att nästan 1000 personer hade nåtts av Facebook, men med nio sålda verk 
tolkades den försämrade försäljningen som att Coronaviruset hade börjat prägla att 
försiktighet uppkom.   
 
Inbjudan till medlemmar att engagera sig som nya konstvärdar gick ut i vårprogrammet 
2020 och 8 nya konstvärdar har rekryterats, och nu finns sammanlagt 32.   
 
Intresseförfrågan gjordes också i vårens programblad utifrån en idé om att föreningsmed-
lemmar skulle erbjudas att ställa ut i galleriet under dagen för Konstrakan. Konstrakan av 
traditionellt slag kunde 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.   
 
Tranås kommuns bidrag till föreningen grundas på avtal och gäller tills det sägs upp:                
70 % av lokalhyran samt utställningsbidrag med 3000 kr/utställning. Bidrag söks från 
Folkuniversitetet för programpunkter, 300 kr per punkt.   
 
Föreningen är medlem i SKR, Sveriges Konstföreningars Riksförbund. För statlig ersättning 
till konstnärerna vid utställningar krävs akademisk utbildning.  
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Information om verksamheten sprids genom annonser, affischering, program terminsvis, 
hemsida, mail-utskick, Facebook och Instagram. Alla inlägg på föreningens Facebooksida 
kommer in också på Sveriges Konstföreningars Facebooksida. 472 har som mest 
rapporterats kollat Facebook och Instagram har ökat till 225.  
 
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.  Det 
negativa med Tranås Direkts biljettförsäljning mot en avgift på 5 kr/st blev uppenbar: 
Föreningen har inte har grepp över försäljningen och kan inte ställa in vid lågt publikantal 
då deltagarna inte är kända, i detta fall totalt 18 betalande.  
 
Föreläsningar i föreningslokalen bedömdes inte möjliga att genomföra under hösten 
2020. Tre föreläsare hade preliminärbokats för föreläsningsserie på temat konst och hälsa 
efter idé från Nässjö. Föredragshållarnas arvode förutsatte bidrag från Folkuniversitetet.  
 
Kultur och fritid har vid föreningsträff 4 mars informerat om kommunens omgjorda bidrag 
fr.o.m. 2020. Nu finns ett Utvecklingsbidrag, där bl.a. anges Ökad folkhälsa för alla 
åldersgrupper. Ansökan kan göras när som helst. Tjänstemän har delegation upp till 
15 000 kr. Om bidrag söks över 15 000 kr fordras nämndbeslut.   
 

  

Konstcafé 
 
En skapande verksamhet är Konstcaféer. 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 och resegruppen hade tagit kontakt för detaljplanering av 
konstnärsbesöken.  
 
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.  
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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 i februari 2020 godkänt förändringar av dragningen i Medlemslotteriet. Två 
tillfällen hade tillämpats sedan år 2007 med avsikten att dra publik. Utvecklingen har visat 
att alltfler vinnare inte dyker upp på utlämningen, utan avger skriftliga önskemål, senast 
11 personer.  Förändringen innebär att vid 2:a tillfället väljer vinnarna i den ordning som 
de dragits i den 1:a dragningen, dvs. ingen förnyad lottning. På våren ska styrelsen årligen, 
utifrån inbetalda medlemsavgifter, besluta om belopp för utdelning på hösten.  
 
Influtna medlemsavgifter för 2020 har uppgått till 81 675 kr, och utdelning på hösten 
planerades till ca 60 % x 81 675 kr, dvs. ca 50 000 kr i vinster till 20 vinnare. 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. Samtidigt tillfrågades vinnarna om 
de accepterar publicering. Utfallet för de 20 vinnarna blev 58 250 kr enligt listpris. 
Förfarandet bedömdes ha gått smidigt och snabbt.   
 
Erfarenheterna från vinnarna är att de uppskattade att få hämta vinsten direkt. Det var 
positivt att vinsterna lades ut på hemsidan, och ett önskemål är att mer beskrivning av 
verken och konstnärerna ska läggas ut. Många äldre medlemmar vill inte ha tavlor, utan 
andra konstverk, då deras väggar är fyllda. Detta är något att beakta redan då konstnärer 
anlitas.  
 
Konstlagret är härefter endast halvfullt och inköp behövs.  
 

  

   
Övrigt  
Under stiltjen har utrensning av gamla inventarier gjorts i föreningslokalen. Kortfattad 
information om praktiska saker som nycklar, portkod, lösenord, wifi m.m. har upprättats, 
som komplement till fyllig information som finns om föreningen på hemsidan. Säckkärra 
har inköpts till utvändig skylt som tas ut och in vid öppethållande, p.g.a. dess tyngd. 
Tavelhyllor till sammanträdesrummet har inköpts och satts upp av ideell kraft. 
Hyresvärden Tranåsbostäder har mycket snabbt åtgärdat ommålning av skyltfönster och 
installerat belysning.   
 

  

Kultur och fritid har liksom tidigare år bett att få låna galleriet för ett par gymnasie-
ungdomars författararbete några veckor under sommaren 2020. Kultivera var ansvarig för 
lokalen och ansvarade för handledare.  
 
Som aviserats har mailutskick intensifierats till alla medlemmar med e-postadress, bl.a. 
medlemsblad för hösten. En arbetsgrupp har gått igenom medlemmars e-postadresser för 
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korrigering och komplettering, och brev har sänts ut. Från början fanns 110 medlemmar 
utan e-postadress i medlemsregistret, och nu saknar 52 detta.  
 
Styrelseledamöterna har uppmanats att fundera kring digital verksamhet framöver. 
Förutsättningen är att det tydligt ska framgå att det är Tranåsbygdens Konstförenings 
regi, och att avsteg inte görs från Corona-regler.   
 
Corona-pandemin har påverkat föreningens ekonomi främst genom inkomstbortfall i 
form av utebliven provision för fyra utställningar och kommunalt bidrag per utställning.  

 

Slutligen vill styrelsen framföra sitt varma tack till alla som under året stött vår 
verksamhet. 
 

  

Tranås i januari 2021    
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