Borås och Sjuhäradsbygdens
konstförening

Årsredovisning 2018
Styrelsen för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2018-01-01–2018-12-31.
Årsredovisningen består av denna verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.

Styrelsen mm.
Styrelsen har haft följande sammansättning;
Lars Anderson
Agneta Rehder
Nils-Gunnar Blanc
Thomas Sohlström
Kerstin Ljungström

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
bitr. kassör

Ulla Haak
Britt-Inger Lindqvist
Ewa Wahlström
Gerd Jansson

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året.
Revisor har varit José Melo med Hans Melin som revisorssuppleant.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för 2018 var 465 st. (486).
Föreningens fem hedersmedlemmar är Stefan Mann, Bengt Wahlgren, Sven-Erik Johansson,
Bengt-Göran Johansson och Gunnela Stenlund.

Utställningsverksamheten Flaménska galleriet
Föreningen har under året arrangerat tio utställningar på galleriet med följande konstnärer:
Emma Larsson

Stockholm

akvarell

Anna Törnquist

Göteborg

akvarell

Britta Grönstrand

Göteborg

målning

Olle Brandqvist

Kinnarumma

skulptur

Torbjörn Damm

Vegby

målning

Yrjö Häkkinen

Borås

keramik

Magnus Larsson
Mikael Oinas
Gerd Pabst

Göteborg
Borås
Ulricehamn

målning
målning
akvarell

Marta Runemark

Öxnevalla

skulptur, objekt

Kjell Sundberg

Kristinehamn

målning

Lars Eje Larsson

Göteborg

målning

Julbordet 2018, samlingsutställning;
-

Tomas Abrahamsson
Bud Barbro Andersson
Karin Elmlund
Anita Hagman

målning
målning
målning
keramik

-

Lise-Lotte Nielsen
Per-Erik Simonsson
Annakajsa Wahlstedt Russell
Johanna Friberg

stengods
målning
målning
keramik

Dessutom har galleriet upplåtits till Bäckängsgymnasiet för estetlinjens elevutställning.
Galleriets utställningar har besökts av 2 770 personer.
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Föredrag
Under året har vi anordnat ett flertal föredrag med spännande och intressanta föredragshållare.
Under våren, i samband med årsmötet, presenterade nya museichefen Eva Eriksdotter sina
tankar och idéer om museets kommande verksamhet, målsättning och visioner.
Under hösten kunde våra medlemmar och allmänheten ta del av ytterligare fyra föredrag.
Filmaren Pontus Hjortén presenterade och visade sin film ”Ett nytt liv” om den kände
Göteborgskoloristen Inge Schiöler och hans fascinerande livshistoria som konstnär.
Som introduktion till konstresan till Kalmar höll Agneta Rehder ett initierat och fängslande
föredrag med bildvisning om Leonardo da Vinci. Utgångspunkten var Agnetas översättning
av den franska författaren Serge Bramlys biografi över Leonardo.
Love Jönsson, nytillträdd chef för RIAN Designmuseum i Falkenberg, berättade om den engelska
keramikern Bernard Leach (1889–1979) och dennes konstnärskap och livshistoria. Leach tillhör
en av 1900-talets mest inflytelserika konsthantverkare.
Skribenten och grafikern Mats Palmquist berättade om pinnstolens historia och utveckling samt
sitt arbete med boken ”Träsmak”. Föredraget illustrerades med ett antal stolar ur hans samling
och ett flertalet bilder.

Visningar
Två visningar för medlemmarna av aktuella utställningar på Borås konstmuseum, har arrangerats.
Dels minnesutställningen över Kerstin Danielsson och presentationen av Åke Andrén-stiftelsens
stipendiat Eva Mag.
Dels utställningen Snittet” med konstnärerna Alina Chaiderov, Ann Edholm, Linda Hofvander och
Katja Larsson.

Konst- och kulturresor
Föreningen har arrangerat fyra konstresor under 2018.
I januari gjordes en resa till Jönköping där vi besökte grafikern EvaBritt Lindgren på konstnärshuset
Svavel. EvaBritt visade den grafiska tekniken fotopolymer. Vidare till Polisen där kriminalpolisen
Gunnar Hallqvist gav en medryckande redovisning av den falska konst som polisen beslagtagit och
historien kring detta.
Därefter fortsatte färden till Värnamo och Vandalorum. Här visades utställningen ”Utsnitt ur
TG Wärenstams samling”. Guide var Bengt-Göran Johansson, ansvarig för utställningen.
Senare under våren gjordes en resa till Växjö med besök i domkyrkan. Där fick vi en guidad visning
av kyrkans utsökta konstnärliga utsmyckning med verk av Erik Höglund, Bo Beskow, Eva Spångberg
och Bertil Vallien. Resan fortsatte sedan till Växjö Konsthall och den pågående utställningen med
keramikern Karin Karinson, Stena-stipendiat 2017.
I september gjordes en kulturresa till Västergötlands kulturskatter. Besök gjordes i Varnhem, Kata
Gård, Västergötlands museum i Skara och Skara domkyrka.
Årets sista kulturresa gick till Kalmar och Kalmar slott. Där besökte vi den omtalade Leonardo da
Vinci-utställningen ”Da Vinci Inventions”. Vi fick en medryckande och informativ guidning bland
modeller av många av Leonardos uppfinningar som visade hans fantastiska tekniska framsynthet.

Ateljébesök
Som en introduktion till kommande utställning på Flaménska gjordes under våren ett besök hos
Marta Runemark och hennes ateljé i Öxnevalla. Marta visade hur hon jobbar fram sina fantastiska
skulpturer och de material och redskap hon använder i sitt skapande.

Medlemslotteri
Visning och dragning av årets medlemslotteri skedde vid ett välbesökt medlemsmöte
den 6 december på Flaménska galleriet. Trivsamt och spännande och många glada vinnare.
Hela 39 vinster till ett sammanlagt värde av ca 129 200 kronor lottades ut.
Dessutom drogs tre vinnare bland de närvarande medlemmarna som delade på vinster till ett
gemensamt värde av 2 100 kr.
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Ekonomi
Årets verksamhet har gett ett gott ekonomiskt resultat. Fortsatt arbete med översyn och
omprövning av våra kostnader har gjorts, vilket bidragit till resultatet. Liksom en lyckosam
försäljning på galleriet. Föreningens ekonomi är därmed fortsatt stabil.
Detaljerad redovisning över föreningens ekonomi finns i den bilagda ekonomiska rapporten.

Medlemsinformation
För att kunna tillhandahålla snabb och aktuell information till våra medlemmar lägger vi
numera ut all information till medlemmarna på våra digitala kanaler som vår webbplats
www.flamenska.se, Facebook, Instagram och våra nyhetsbrev över e-post.
I början av året har vi också skickat ut ett medlemsbrev till alla medlemmar per post.
Galleriets verksamhet har annonserats, förutom på vår webbplats och genom e-postutskick,
också genom affischer uppsatta på museer, bibliotek, högskolan, turistbyrå m.m. Vidare
redovisas våra utställningar i Evenemangskalendern (boras.com/sv/evenemang) och annonser
i konsttidskrifterna Zenit och Konstperspektiv.

Övrigt
Föreningen har för 2018 tacksamt erhållit verksamhetsbidrag från Borås Stad.
Samarbetet med Borås konstmuseum och dess personal har, som tidigare år, varit gott.
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