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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TRANÅSBYGDENS KONSTFÖRENING ÅR 2021     

Styrelseledamöter och revisorer       

Ordförande  Anna-Lena Larsson Liljenberg      
Vice ordförande  Gunnar Emanuelsson      
Sekreterare  Inger Nilsson      
Kassör  Anna Samson      
Ordinarie ledamöter  Ann-Sofie Andersson 

Gunilla Bodemo Lindahl  
Jan-Olov Melin 
Inger Monson 
Hans Rocén 
Inger Maria Rosenberg 
Lars-Erik Strand  
Lena Thorblad 
Jette Undén 
Christer Walfridsson 

    

     
Revisorer  Maria Ehrlin-Brege och Stig Rolandson     
Revisorssuppleant  Staffan Brege     
Valberedning  Inger Uddfolk, Inga Fingal, Inger Hernståhl       
     
Tranåsbygdens Konstförening bildades 28 april 1943 och är nu 78 år.  
Styrelsens arbete har fortsatt präglats av osäkerhet p.g.a. Corona-pandemin, men en 
ljusning sågs inför hösten. Styrelsen har haft nio sammanträden, varav först tre digitala 
möten, sedan ett utomhus sammanträde hos Jette Undén i Linderås för att hålla påbjudet 
”Corona-avstånd” och slutligen fem traditionella sammanträden under år 2021.  
 
Samtliga styrelseledamöter får prenumeration på tidningen Konstperspektiv. Därav får 
föreningen 7 exemplar av Konstperspektiv gratis genom sitt medlemskap i Riksförbundet 
Sveriges Konstföreningar.   
 
Vårens utställningar sköts på framtiden, då de bedömdes orealistiska p.g.a. pandemiläget. 
Utställningsverksamheten kunde återupptas inför hösten 2021. Som tidigare har ett antal 
medlemmar i föreningen arbetat genom olika grupper knutna till styrelsen: Cafégruppen, 
”Hängningsgruppen”, Utställningsgruppen, Konstvärdsgruppen. Nya konstvärdar 
rekryterades före pandemiuppehållet och nu finns ca 30. Kurs/föreläsningsgruppen och 
Resegruppen har varit aktiva främst med planering inför våren 2022. Dessutom har ett 
antal medlemmar ställt upp för olika specifika uppgifter: Bo Akterin, Annika Holgersson, 
Christina Knutsson, Eva Norde- Johansson, Kristina Walfridsson, Anita Widestrand och 
Pelle Wågenberg. Styrelseledamoten Hans Rocén har sponsoruppdraget.  
 

1. Pandemin har tvingat fram och inspirerat till nya arbetssätt. Efter erfarenhet av digitala 
möten inom styrelsen antogs genom majoritetsbeslut en arbetsgrupps förslag att 
genomföra årsmötet i mars 2021 i digital form. En webbkamera inköptes.  Årsmötet 
leddes från föreningslokalen av förutom Gunnar Emanuelsson också av sekreterare Inger 
Nilsson och tekniskt sakkunnig Gunilla Bodemo Lindahl. Digitalt årsmöte 2021 behandlade 
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också det av styrelsen inställda och framskjutna årsmötet år 2020 på grund av Corona-
pandemin. Ca 20 medlemmar deltog.  

För att underlätta årsmötets behandling fanns i vårens programblad utöver dagordning 
också kortversioner av årens verksamhetsberättelser. Revisorers och valberedningens 
skriftliga förslag hade lagts ut. Avtackning av fem avgående ledamöter fick anstå tills 
fysiska möten med styrelsen blev möjliga. Uppföljning visade att inga frågor om 
verksamheten kom in till föreningens mail-adress, och en medlem begärde att få 
ekonomisk redogörelse.  
 
Traditionsenligt brukar årsmötet avslutas med en föreläsning eller liknande. En 
föreläsning av Lars-Erik om renässanstiden och främst den kvinnliga renässanskonstnären 
Sofonisba Anguissola fanns utlagd på hemsidan till årsmötet. Gunilla hade hjälpt till med 
filmning.  
 
Julavslutning med julgröt hölls 24 november för styrelsen för avtackning av avgångna 
ledamöter vid årets årsmöte.  
 
En inramad stor affisch om hur man kan bli medlem i Tranåsbygdens Konstförening har 
utformats och ställts i ett av galleriets skyltfönster, med hänvisning till hemsidan. 
I slutet av 2020 hade föreningen 368 medlemmar, varav 2 chaufförer med fritt 
medlemskap. Minskning skedde under första halvåret främst genom avslutade 
medlemskap och några avlidna medlemmar. Glädjande är 16 nya medlemmar under 
andra halvåret och antalet medlemmar är i slutet av året 333.  
  

 
Utställningar  
 

    

 
Planerade utställningsperioder hösten 2020 var framflyttade till hösten 2021 genom 
Lenas fortlöpande kontakter med konstnärerna. Den tredje perioden hade blivit 
dubbelbokad för konstnären, och i stället tidigarelades en senare planerad utställning.   
 
Konstnärerna har representerat olika konstarter:    

    

Fr 17/9- sö 3/10     Tex Berg, Vissefjärda Nonfigurativt oljemåleri 
 

    

Fr 22/10- sö 7/11   
 

Lars R Johansson, Växjö 

 
Landskap i akvarell     

Fr 19/11 – sö 5/12 
 

Sten-Yngve Johansson                    
Lena Västberg, Solberga 

Akryl  
Akvarell  

    

 
Vernissage har hållits som tidigare fredag kl. 17.00, med anpassningen att endast dryck, 
vin och cider, har serverats.  Skyltar om att hålla avstånd togs fram och handsprit 
inköptes. Galleriets öppethållandetider har varit fredagar-lördagar-söndagar kl. 11 – 15.   
   
Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och Materia har som sponsorer bidragit till 
utställningarnas annonskostnader.  
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Vid första vernissagen efter pandemiuppehållet fredagen 17 september med Tex Berg 
gällde pandemirestriktionen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
inomhus utan sittplatser begränsades till 50 deltagare. Antalet besökare vid vernissagen 
uppgick till 15-20 personer, och det upplevdes trivsamt att utställningar åter kunde 
komma ingång. Konstnären var i god form vid 88 års ålder och upplevdes nöjd trots 
blygsam försäljning. 
 
Fr.o.m. 29 september hade alla publikrestriktioner upphört. Antalet besökare vid 
vernissagen 22 oktober med Lars R Johansson uppgick till ca 50 personer, som omfattade 
också intressenter för Medlemslotteriet. Utställningen sågs som en succé med försäljning 
kring 100 tkr, varav ca 30 tkr tillfaller föreningen. Allmänna omdömen om utställningen 
var fina verk och bra priser.   
  
Antalet besökare vid vernissagen 19 november med Sten-Yngve Johansson, akryl och Lena 
Västberg, akvarell uppgick till ca 40 personer. Allmänna omdömen om utställningen var 
fina verk, men höga priser särskilt på Sten-Yngves verk innebar en låg försäljning. Som en 
förstagångshändelse gavs möjlighet att ta del av en interactive virtual tour av utställ-
ningen på hemsidan samt radiointervju, en digital variant som konstnären lagt ut på 
Internet.  
 
För statlig ersättning till konstnärerna vid utställningar krävs akademisk utbildning.  
I sammanhanget har uppmärksammats att det finns en Individuell visningsersättning IV, 
för offentlig konst. På Internet utläses att konstnären själv kan ansöka senast 15 
september årligen för sålda verk till stat, kommun, regioner och kyrkor. Statliga 
Bildupphovsrätt betalar ut ersättningen.  
 
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.   
 
Information om verksamheten sprids genom annonser, affischering, program terminsvis, 
hemsida, mailutskick 2-3 ggr per år inför utställningar och föreläsningar, Facebook och 
Instagram. Alla inlägg på föreningens Facebooksida kommer in också på Sveriges 
Konstföreningars Facebooksida.  Som mest har rapporterats 530 Facebook-användare och 
Instagram har ökat till 403. Styrelsen har noterat att Intresse av föreningens verksamhet 
har visats trots pandemiuppehållet.   
 
Ett arbete har pågått för att aktualisera e-postadresser för ökad användning av 
mailutskick. 52 medlemmar saknade e-postadress i början av året, och efter förnyad 
påminnelse inkom ett antal reaktioner från medlemmar om deras e-postadresser. 
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Filmvisning och föreläsningsverksamhet 
 
Konstnären Arne Fälth, 84 år, Boxholm/ Väderstad uppmärksammades 24 oktober då ca 
20 personer samlades kring hans konstnärskap genom Inger Maria Rosenberg och Lars-
Erik Strand, Två filmer hade lånats in, ”Östgötamix” av Janne Berglund på åtta minuter, 
samt ”Tornet i Ängdalen” på 23 minuter producerad av SvT av Inger Etzler. I pausen lästes 
text ur den stora konstboken om Arne Fäldt, skriven av Gunnar Lindqvist. Efter den andra 
filmen fördes ett samtal om Arnes konst och hans långa liv i Ängdalen.  Flera av Arnes 
verk var inköpta till medlemslotteriet 2021. 
  

Lars-Erik Strand höll en föreläsning i Galleriet 21 november för ca 25 personer om den 
kvinnliga renässanskonstnären Sofonisba Anguissola som beskrivs haft ett fantastiskt 
spännande livsöde. Ingen avgift togs ut.   

 

    

Konstutlottning Medlemslotteriet 
 

Medlemslotteri anordnas varje år enligt stadgarna. Styrelsen beslutade att prissumman 
till medlemslotteriet skulle höjas inför utlottning hösten 2021, som kompensation och 
uppmuntran då medlemmarna inte fått ut så mycket av annan verksamhet under året. 
   
Utöver Inger-Maria Rosenberg har Annika Holgersson varit behjälplig med Medlems-
lotteriet. Rutinmässigt är riktmärket vinster för 60 % av medlemsavgifterna. Vinster är 
konstverk som köps in vid av föreningen anordnade utställningar och konstresor.  För 
deltagande i visst års Medlemslotteri ska medlemsavgiften vara betald senast 30 juni. 
Styrelsen ska årligen, utifrån inbetalda medlemsavgifter, besluta om belopp för utdelning 
på hösten.  
 
I början av året fanns 25 befintliga konstverk som köpts in företrädesvis vid av föreningen 
anordnade utställningar och konstresor och några hade köpts in under vintern till ett 
totalt bruttopris av ca 60 tkr. Komplettering behövdes och ansvariga besökte våren 2021 
konstnärsföreningen Bland Art i Söderköping och inköpte verk av 5 konstnärer. Vidare 
köptes verk av Tomas Andrae och Lars-Göran Larsson samt konstböcker av Stina Wollter, 
totalt för ca 20 tkr. Ordföranden inhandlade ytterligare vinster i Skåne för ca 35 tkr. 
Konstlagret bestod därmed av ett 50-tal vinster för ca 115 tkr.  
 
Ett ytterligare sätt att bekantgöra Medlemslotteriet var skyltning med vinster, utformad 
av Inger Maria och Lars-Erik. En del av vinsterna fanns fotograferade i programbladet 
genom Gunilla. Styrelsen beslutade att avlidnas dödsbo (5 medlemmar) skulle finnas med 
i dragningen. 
 
Medlemsintäkterna uppgick till 72,7 tkr och styrelsen beslutade att vinsterna i medlems-
lotteriet fick uppgå till ca 70 tkr, som en engångsföreteelse. Dragning genomfördes i an-
slutning till vernissagen 22 oktober. Ansvariga för medlemslotteriet antecknade vinnarna i 
dragen ordning. Inga vinster fick väljas direkt, utan vinnarna kontaktades sedan i den ord-
ning de vunnit och överenskommelse gjordes om tid i galleriet för att välja och avhämta 
vinst. Frågan om publicering av vinnarnas namn har ställts.  
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 Antalet vinster blev 33 och alla har avhämtat sina vinster. Utvärdering pågår, vilket 
styrelsen får återkomma till.  
 
     

Övrigt  
 

    

Översyn av galleriets lilla ”bibliotek” har gjorts av Lars-Erik och Inger Maria efter att 
föreningen fått en samling konstböcker av en medlem. Gamla böcker har rensats ut och 
biblioteket ger nu ett luftigare intryck. De har utformat en läshörna med tanke på 
medföljande till utställningar m.fl. Materia har sponsrat med två bekväma fåtöljer som 
Hans har valt ut.  
 
Galleriet stod 28 juni – 18 juli 2021 till förfogande för ungdomar som skulle skriva i 
Piratenanda. Kultur och fritid och Kultivera m.fl. deltar i projektet.  
 
Egendomsförsäkringen hos Länsförsäkringar har höjts för maskiner/inventarier till 100 tkr. 
 
Hyllor har köpts in och satts upp i föreningslokalens skafferi.  
 
Styrelsen har som tidigare anlitat städfirma för föreningslokalen inför utställningarna.  
_____ 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverkat föreningens ekonomi främst genom inkomst-
bortfall i form av utebliven provision för tre utställningar och kommunalt bidrag per 
utställning. Föreningen har fått del av hyresrabatt genom statligt bidrag p.g.a. Corona-
pandemin, 7,4 tkr, vilket i sin tur reducerat bidraget från Tranås kommun. Totalt uppvisar 
verksamheten ett marginellt överskott, om inköp till Medlemslotteriet för 71,3 tkr 
särredovisas.  
 
I skrivande stund talar kulturministern om ”från kris till återstart” och riktar uppmaning 
till alla att hjälpas åt och ta del av kulturutbud på det sätt vi kan. Inför år 2022 planerar 
styrelsen fortsatt utveckling genom 
-Videoföreläsning från Nationalmuséum, anskaffning av plattform samt inköp av bärbar 
dator.  
-Inställda utställningar våren 2021 är framskjutna till år 2022.    
-Konstcafé planeras återkomma, liksom finns det förhoppning om en endags konstresa.  
 

    

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

    

Tranås i januari 2022      
 
 
 
Anna-Lena Larsson 
Liljenberg  

 
 
 
Gunnar Emanuelsson                       
vice ordförande 

 
 
 
Inger Nilsson 
sekreterare  

    

ordförande       
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Lena Thorblad 
ledamot 
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