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Årsredovisning 2022 

Styrelsen för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 

2022-01-01–2022-12-31. Årsredovisningen består av denna verksamhetsberättelse samt ekonomisk 

rapport. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Britt-Inger Lindqvist, ordförande  Gunilla Fransson 

Gerd Jansson, vice ordförande  Ulla Haak   

Nils-Gunnar Blanc, sekreterare  Josh Monastyrski  

Thomas Sohlström, kassör   Ewa Wahlström 

Kerstin Ljungström, bitr. kassör  

Styrelsen har haft tio ordinarie möten, samtliga protokollförda. Den nya styrelsen tillträdde 2021-03-30. 

Revisor har varit José Melo med Mårten Axelsson som revisorssuppleant.  

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar 2022 var 458 (486 st). Föreningen har för närvarande fem 

hedersmedlemmar: Bengt Wahlgren, Bengt-Göran Johansson, Gunnela Stenlund, Agneta Rehder och Lars 

Anderson, tillika hedersordförande. 30 nya medlemmar registrerades under året. 

Utställningsverksamheten på Flaménska galleriet 

Flaménska galleriets utställningar besöktes av 2 097 personer under 2022. Det är ca 800 färre besök än 

2021 när vi firade Borås 400 år och hade tolv utställningar. Avspärrningen av Södra Torget, från april och 

året ut, med blockering av ordinare entré gav märkbar negativ effekt på antalet besök. 

Också detta år upplät föreningen galleriet till Bäckängsgymnasiet för estetlinjens elevutställning. 

Föreningen har under året arrangerat tio utställningar på galleriet med följande konstnärer: 

Filip Rem, måleri, 22 januari – 6 februari 

Heike Ahrends, måleri, 12 februari – 27 februari 

Pia Josefson och Jan Peter Dahlqvist, broderi resp. måleri och grafik, 5 mars- 20 mars 

Annika Wennberg och Louise Villa, träskulpturer resp. måleri, 26 mars – 10 april 

Elisabeth Dahlgren, måleri, 23 april – 8 maj 

Christina Frendin Wester och Håkan Wester, måleri resp. skulptur, 27 augusti – 11 september 

Magdalena Eriksson, måleri, 17 september – 2 oktober 

Sandra Magnusson, textil, 8 oktober – 23 oktober 

Gunnar Binder, måleri, 29 oktober – 13 november 

Alice Noodapera Ramel, keramik, Gunilla Boije af Gennäs, grafik, Leif Robertsson, måleri, 19 november- 4 

december. 
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Galleri Galej 

Helgen den 10-11 september bjöd museer och gallerier i Borås upp till galej under rubriken Staden som 

galleri. Nio olika aktörer hade förlängda öppettider 11-17 med extra festligheter. På innergården bjöds bl.a. 

på gitarrmusik av Göran Carlson och paret Frendin Wester fanns med och visade sin pågående utställning. 

Flaménska galleriet hade 181 besökare under de två dagarna. 

Konstresor 

Under året har föreningen arrangerat två konstresor; en tvådagarsresa 8-9 april till Norrköping och 

Linköping med besök på Arbetets museum, Norrköpings konstmuseum och Ståhl Collection i Norrköping 

samt Linköpings domkyrka och Gamla Linköping.  

21 september reste vi till Galleri Arnstedt i Östra Karup, Konsthallen i Hishult och Teckningsmuseet i 

Laholm. 

Båda resorna var fullbokade och inte minst aprilresan blev mycket uppskattad.  

Ateljébesök 

27 april var vi välkomna till Eva Hilds ateljé, ett mycket populärt arrangemang som gav dubbelt så många 

anmälningar än vad som rymdes i ateljén. Tack vare Eva Hilds gästfrihet att dubblera sin visning kunde alla 

komma med. 

 

Medlemslotteriet 

Årets stora medlemlotteri med 36 vinster till ett sammanlagt värde av 176 000 kronor genomfördes 

måndag 5 december i närvaro av styrelsen. Samtliga vinnare meddelades per telefon eller e-post direkt 

efter dragningen. 

Vinsterna visades på Flaménska galleriet torsdag-lördag 8-10 december. Söndagen 11 december var det 

dags för vinnarna att välja och hämta sina vinster. 

Vinnarna i konstlotteriet 2022 redovisades endast med medlemsnummer enligt bestämmelserna i GDPR. 

Stipendium till John Hedæus minne 

Styrelsen för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening är förvaltare av stipendiefonden som 

skapades till John Hedæus minne. Stipendiet har delats ut med ojämna mellanrum sedan 1987 -

2017 till en ung, lovande konstnär, alltid 21 februari, John Hedæus födelsedag. Styrelsen har 

under senare år restaurerat fonden så att vi 2022 hade möjlighet att dela ut stipendiet på 

25 000 kronor till Jonathan Sendborn Pohlin.  

Ekonomi  

Årets verksamhet har gett ett gott ekonomiskt resultat. Försäljningen på galleriet har varit god och bidragit 

till detta. Föreningens ekonomi är därmed fortsatt stabil. Detaljerad redovisning över föreningens ekonomi 

finns i den bilagda ekonomiska rapporten.  

Medlemsinformation och marknadsföring 

Nyhetsbrev skickas med e-post till föreningens medlemmar inför varje nytt evenemang eller när behov 

finns. All information finns på webbplatsen flamenska.se som också är en viktig kanal för vår 
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marknadsföring tillsammans med Facebook och Instagram. 

Galleriets utställningar annonseras också i konsttidskrifterna Zenit och Konstperspektiv. 

Övrigt 

Föreningen har för 2022 erhållit verksamhetsbidrag från Borås Stad. 

 

Borås 2023-03-13 

 

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 

Styrelsen 

 

Britt-Inger Lindqvist  Gerd Jansson   Nils-Gunnar Blanc 

ordförande   vice ordförande  sekreterare 

 

Thomas Sohlström  Kerstin Ljungström  Ewa Wahlström 

kassör   bitr. kassör 

 

Ulla Haak   Gunilla Fransson  Josh Monastyrski  

 

 


