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STYRELSE
Styrelsen har bestått av ordförande Synnöve Gahrén, vice ordförande Birgitta Brånedal 
Sund, sekreterare Kerstin Rander, ledamöterna Barbro Råsbrant, Monica Netinder, 
Siv-Britt Ernbrandt, Anna Björkland och Liv Lewis-Elvander.
Adjungerad skattmästare har varit Göran Netinder.

REVISORER
Bo Magnusson och Gunnel Söder. Revisorssuppleant Stellan Karlsson.

VALBEREDNING
Eva Håkansson, Cia Rimmö och Jesper Flodell.

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 10 mars på Uppsala konstmuseum med Eva 
Håkansson som ordförande.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten: 13 januari, 15 februari, 18 mars, 18 april, 
16 maj, 12 september, 20 oktober och 7 december.

ÖVRIGA MÖTEN
Styrelsens arbetsutskott har haft konstruktiva möten med Uppsala konst museums 
ledningsgrupp angående fortsatt samarbete. Därutöver har de olika kommittéerna 
inom styrelsen sammanträtt.

EKONOMI
Föreningen har erhållit ekonomiskt bidrag från samarbetspartnern Studiefrämjandet. 
Uplands konstförenings hela ekonomiska ställning redovisas separat. Se bilagorna 
Resultat och Balansräkning.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2016/2017 283 personer. Heders medlemmar är 
Gunilla Håkansson och Lars-Erik Hagbom.Gunilla Gunnarsson och Lars-Erik Hagbom.
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MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2016/2017 283 personer. Heders medlemmar är 
Gunilla Håkansson och Lars-Erik Hagbom.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2016 har varit 200 kr. Vid årsmötet 2016 beslöts att höja från och 
med 2017 höja medlemsavgiften till 250 kr för år. 

MEDLEMSFÖRMÅNER
Medlemmarna har haft 10% rabatt på inköp i butiken på Uppsala konstmuseum och 
har fått köpa kaffe till halva priset i Cajsas café på konstmuseet.
Medlemmarna har också fått 10% rabatt på inramningar hos Jan Ramare ramverkstad.

STÄMPELKORT
Nytt för år 2016 är ett stämpelkort som också fungerar som ett medlemskort. Kortet 
syftar till att stimulera föreningens medlemmar till att ta del av aktiviteterna på 
Uppsala Konstmuseum. Kortet stämplas i konstmuseets reception vid varje besök. Ett 
fullstämplat kort med sex stämplar blir en extra lott vid dragningen i konstlotteriet. Det 
fullstämplade kortet lämnas i receptionen samtidigt erhålls då också ett nytt kort.

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA
Program med kalendarium har skickats ut till medlemmarna via post två gånger under 
året. Föreningens program har också funnits på föreningens hemsida
www.uplandskonstforening.wordpress.com, på Facebook och på Sveriges 
Konstföreningars konstportal. På konstmuseets anslagstavla i entréplanet har 
föreningen en fast informationsplats.

Föreningen har en egen mailadress: konstforeningupland@gmail.com

SAMARBETSPARTNER
Föreningen har ett nära samarbete med Uppsala konstmuseum och stödjer på olika sätt 
dess verksamhet. Därutöver utgör Studiefrämjandet en samarbetspart.

Föreningen har varit medlem i Grafiska Sällskapet och i Sveriges Konstföreningar.

ÖVRIGT
Föreningen har avtal med BUS för att kunna visa konstbilder på hemsidan.

Vid årsmötet 2016 beslöts att från och med
2017 höja avgiften till 250 kr.

Café Slottet, Cajsas kök.
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VOLONTÄRVERKSAMHET
På en förfrågan från museichef Daniel Werkmäster om föreningen var intresserad av att 
driva volontärverksamhet på museet, beslutades att starta en sådan verksamhet hösten 
2016. En förfrågan skickades till våra medlemmar om intresse fanns för att arbeta som 
volontär under museets öppethållande. Femton medlemmar anmälde sitt intresse.
Tanken med volontärer är att de ska vara en extra resurs vid olika event, såsom 
konserter, lunchvisningar, vernissager. Volontären ersätter inte ordinarie timpersonal 
utan ska endast ses som en förstärkning vid evenemang med många besökare.

Volontärverksamheten har fallit väl ut med positiva reaktioner från såväl museet, 
museets besökare som bland volontärerna själva. Verksamheten fortsätter även under 
våren 2017 med eventuell fortsättning till hösten.

FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET 
UNDER 2016
Torsdag 14 januari
Personliga möten. Sten Bernhardsson, kulturdirektör i Uppsala kommun, 
berättade om vad som format hans stora konstintresse.

Torsdag 4 februari
Sopplunch. ”Stiina Saaristo och samtiden i den finska konsten”; samtal mel-
lan Saaristo och Daniel Werkmäster.

Onsdag 17 februari
Ateljébesök på Rackarberget hos RackarArt, ett nätverk med konstnärerna 
Sanne Sihm, Ingvar Staffans, Eva Högberg,Teymor Zarré, Rolf Lundén och 
Johan Främling. Mingel.

Torsdag 3 mars
Föredrag om Agnes Cleve av Andrea Kollnitz, lektor i modevetenskap, och 
Linda Fagerström, lektor i konstvetenskap.

Torsdag 10 mars
Årsmöte
Efter årsmötet berättade intendenten och konstpedagogen Marika Bogren 
om ”Stig Lindberg 100 år”.

Fredag 18 mars
Förhandsvisning av utställningen ”A lot” av konstnären Joachim Karlsson 
följt av mingel.

Torsdag 31 mars
Artist Talk: Joachim Karlsson samtalade med Daniel Werkmäster om sin 
utställning ”A lot”.

Torsdag 14 april
Sopplunch. Mattias Enström, från Bror Hjorths Hus, höll föredrag om 
kärleks temat och den nakna kroppen i Bror Hjorths konst.

Fredag 13 maj
Föreningen besökte Salsta Slott, drack afternoon-tea och blev guidade i 
slottet av Arne Wiig, VD och slottsentrepenör.

Fredag 27 maj
Förhandsvisning av utställningen ”Carl Eldh/Carl Milles/Bror Hjorth” följt 
av mingel.

Fredag 23 september
Ateljébesök samt mingel hos konstnärerna Per Sångberg och Margareta 
Fundelius i Ekeby och samtal om deras konst.

Onsdag 12 oktober
Inredning är en konst! Designern och trendanalytikern Jan Rundgren be-
rättade om sitt arbete med design, inredning och trädgård.

Lördag 22 oktober
Bussresa till Thielska Galleriet och visning av utställningarna ”Maria Adler-
creutz” och ”Thielska Galleriet 90 år”.

Fredag 18 november
Ateljébesök hos konstnärerna Annika Danielsson Almén och Adina Almén 
i Ekeby och samtal om deras konst.

Torsdag 1 december
Besök på Uppsala Auktionskammare med guidad visning av konst som in-
gick i den internationella auktionen.

Fredag 2 december
Förhandsvisning av utställningen med årets stipendiater i Stiftelsen Anna-
Lisa Thomson Till Minne: Maria Andersson, Sara Anstis, Chiara Bugatti 
och Alexandra Jarosz Laszlo.
Förhandsvisning av utställningen ”På liv och död”, Maja Gräset Andersson 
följt av mingel.

Lördag 3 december
Vernissage och invigning av utställningen av stipendiaterna 2016 Anna-
Lisa Thomson Till Minne.
Vernissage och invigning av utställningen av Maja Gräset Andersson: ”På 
liv och död”.
Bildspel med verk som ingick i föreningens konstlotteri 2016.
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KONSTRESA
Den 29 augusti – 3 september deltog 18 medlemmar i en konstresa till London under 
ledning av Cia Rimmö.  Tate Moderns nya 10 våningar höga tillbyggnad, Royal 
Academy of Art, Saatchi Gallery, Hampton Court och The Shard med utsikt over 
hela London, besöktes.  Henry VIII palats och den årliga sommarpaviljongen, Sacker 
Gallery och Serpentine Gallery i Hyde park utforskades. Ytterligare ett flertal gallerier 
besöktes och konstupplevelserna diskuterades livligt vid flera gemensamma måltider.

MEDLEMSLOTTERI
Dragningen i medlemslotteriet ägde rum den 25 november på Uppsala konstmuseum 
och förrättades av revisor Bo Magnusson. Vinnarna informerades via brev 
och vinsterna presenterades i ett bildspel lördagen den 3 december på våning 
4 på konstmuseet, samt i en tryckt folder. Bildspelet gick sedan att se fram till 
vinstutlämningen den 17 december. I ett faktablad presenterades de konstnärer som var 
representerade i lotteriet.

STIFTELSEN ANNA-LISA THOMSON TILL 
MINNE
Årets fyra stipendiater var Maria Andersson, Sara Anstis, Chiara Bugatti och 
Aleksandra Jarosz Laszlo. Stipendier om vardera 50 000 kr delades ut lördagen den 
3 december av Kristina Rennerstedt, ordförande i Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till 
Minne, i samband med vernissage och invigning av stipendiatutställningen.

TACK TILL
Vår under året adjungerade skattmästare Göran Netinder tackas särskilt för sitt 
grundläggande arbete med föreningens ekonomi och medlemsregister. 

Uppsala konstmuseums personal tackas för gott samarbete och allt stöd vi fått i att 
bedriva vår verksamhet.  Ett speciellt tack för all hjälp, både praktiskt, tekniskt och 
lokalmässigt, i samband med föreningens evenemang.  Speciellt stort tack till Martin 
Wallin för konstlotteriets bildspel. Tack också för telefonservice för bokning till våra 
aktiviteter och med de nya stämpelkorten. 

Studiefrämjandet tackas för att ekonomiskt stöttat vår verksamhet. Sveriges 
Konstföreningar och Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne, tackas för ett gott 
samarbete under verksamhetsåret.
Tack till Magnus Haag som hjälper oss med den grafiska utformningen av våra 
trycksaker.

Ett stort varmt tack också till alla medlemmar för visat intresse för våra olika 
arrangemang.
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SLUTORD
Det nya medlemskortet/stämpelkortet hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att 
använda och får stämplade vid varje besök på Uppsala konstmuseum. Vi fortsätter 
att på olika sätt stödja verksamheten på Uppsala konstmuseum. Vår förhoppning är 
att Uplands Konstförening kommer fortsätta att vara en levande och viktig aktör för 
konstlivet i Uppsala.

Uppsala i mars 2017

Styrelsen för Uplands Konstförening

Synnöve Gahrén ordförande  Birgitta Brånedal-Sund vice ordförande

Kerstin Rander sekreterare  Monica Netinder                                                          

Siv-Britt Ernbrandt   Barbro Råsbrant

Liv Lewis-Elvander   Anna Björkland 

Omslagsbilden föreställer Seray Askers Scattered Souls. Bilden är beskuren. 
Verket var ett av priserna i 2016 års konstlotteri.




