Borås och Sjuhäradsbygdens
konstförening
Årsredovisning 2020
Styrelsen för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01–2020-12-31.
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 sju ordinarie möten och ett extramöte under året. Samtliga protokollförda.
Revisor har varit José Melo med Hans Melin som revisorssuppleant.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar för 2020 var 489 st. (467).
Föreningen har för närvarande tre hedersmedlemmar, Bengt Wahlgren, Bengt-Göran
Johansson och Gunnela Stenlund.
Två tidigare hedersmedlemmar, Stefan Mann och Sven-Erik Johansson, har avlidit under året.

Utställningsverksamheten på Flaménska galleriet

Föreningen har under året arrangerat åtta utställningar på galleriet med följande konstnärer:
Lars Gustaf Andersson

Borås

måleri

Mats Svensson
Maria Segerström

Falköping
Falköping

grafik
grafik

Janolof Bengtsson

Hunnebostrand måleri

Johanna Carlander

Borås

måleri

Mikael Kihlman

Stockholm

måleri, grafik

Eva Bengtsson

Frillesås

keramik

Bengt Johansson

Falkenberg

måleri

Gunilla Wik
Jenny Wik

Göteborg
Göteborg

måleri
måleri

Eva Kylberg Johanson

Mölndal

akvarell

På grund av Covid-19-pandemin har en planerad utställning ställts in och en skjutits till 2021.
Galleriets utställningar har besökts av 1671 personer.

Årsmöte 2019

Medlemsmötet/årsmötet för verksamhetsåret 2019 som planerades till 2020-03-31 gick inte
att genomföra fysiskt på grund av Covid-19-restriktionerna. Istället genomfördes årsmötet via
våra digitala kanaler. Samtliga årsmöteshandlingar skickades ut till medlemmarna tillsammans
med förslag till beslut. Medlemmarna uppmanades att dels komma in med eventuella
invändningar mot förfarandet dels komma in med egna förslag till beslut. Utskicket skedde
2020-05-18. Den 30 maj hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen.
Protokoll upprättades enligt utskickat förslag till beslut och skickas ut till medlemmarna via epost. Protokollet kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse.
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Program

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi tvingats ställa in våra planerade
föredrag, visningar, konstresor och ateljébesök för året. Förhoppningen är dock att vi, så snart
restriktionerna lättar, åter kan erbjuda våra medlemmar ett intressant program.

Medlemslotteriet

Årets medlemslotteri genomfördes som planerat i början av december. Vi kunde dock inte ha
dragningen som vanligt under medverkan av medlemmarna utan den fick istället äga rum
under överseende av styrelsen. Visning av vinsterna skedde sedan som brukligt på Flaménska
galleriet där vinnare och övriga kunde ta del av verken. Vinstvalet och utlämningen skedde i
vederbörlig ordning bara med den begränsningen att vinnarna fick vänta på gården på sin tur
att komma in i galleriet och välja sin vinst.
Då inga andra medlemsaktiviteter gått att genomföra under året utökades medlemslotteriet
både till antal och värde som en liten tröst. Hela 39 vinster till ett sammanlagt värde av
142 350 kronor lottades ut.

Extralotteriet

Föreningen har haft två s.k. Extralotterier som avslutades under året. Lotterierna har varit
öppna för alla som besökt Flaménska galleriet.
Första lotteriets vinst var en stenskulptur, ”Hus 156” av Lars-Åke Åberg med inköpsvärde
12 000 kronor. 100 lotter á 100 kronor såldes.
Det andra lotteriets vinst var en bronsskulptur ”Fingret” av Fredrik Wretman med inköpsvärdet
15 000 kronor, där 150 lotter á 100 kronor såldes.

Ekonomi

Årets verksamhet har gett ett gott ekonomiskt resultat. Aktiv kostnadsbevakning liksom en
lyckosam försäljning på galleriet har bidraget till detta. 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.
Flaménska galleriets verksamhet har annonserats på vår webbplats, genom e-postutskick,
i Evenemangskalendern (boras.com/sv/evenemang) och annonser i konsttidskrifterna Zenit
och Konstperspektiv.

Övrigt

Föreningen har för 2020 tacksamt erhållit verksamhetsbidrag från Borås Stad.

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Styrelsen

Borås 2021-04-30

Lars Anderson
ordförande

Agneta Rehder
vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc
sekreterare

Thomas Sohlström
kassör

Kerstin Ljungström
bitr. kassör

Britt-Inger Lindqvist

Ulla Haak

Gerd Jansson

Ewa Wahlström

Bilaga; Ekonomisk rapport
Borås och Sjuhäradsbygdens
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konstförening
Ekonomisk rapport,
Bilaga till Årsredovisning 2020.

Resultaträkning 1/1 - 31/12

2020

2019

121 750
126 355
26 765
40 000

117 500
305 720
0
42 554
465 774

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljningsprovisioner,resor mm
Extralotteri, övriga intäkter
Bidrag

S:a intäkter

314 870

inkl. medlemsrabatt

Kostnader
Utställningskostnader
Medlemskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

S:a kostnader

-302 354

-178 001
-153 138
-118 689
-1 588
-451 416

Årets resultat

12 516

14 358

2020

2019

Inventarier,verktyg mm
Ack. Avskrivningar på inv. o verktyg

0
0

S:a anläggningstillgångar

0

7 817
-7 817
0

59 300

80 310

0
0

2 150
0

223 066

Balansräkning per 31/12

-81 467
-130 778
-90 109
0

inkl. medlemslotteri
inkl. Borås 400 år

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av konstverk

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/interimsford.
Kassa och bank
Plusgiro

S:a omsättningstillgångar

282 366

217 695
300 155

S:a tillgångar

282 366

300 155

269 850
12 516

255 492
14 358
269 850

Eget kapital och skulder
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

282 366

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Öv.förutbetalda intäkter
Öv.upplupna kostnader/intäkter

0
0
0
0

Summa kortfristiga skulder

0

25 155
1 750
3 400
0
30 305

282 366

300 155

Summa eget kapital och skulder
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