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UPLANDS	  KONSTFÖRENING	  
Verksamhetsberättelse	  2013	  

Styrelsen:	  Ordförande	  Synnöve	  Gahrén,	  	  sekreterare	  Ingrid	  Nilsson,	  vice	  sekreterare	  Kajsa	  Haglund,	  
skattmästare	  Gunilla	  Gärdehed,	  ledamöterna	  	  Monica	  Netinder,	  	  Barbro	  Råsbrant,	  Kajsa	  Thorén,	  Liv	  
Lewis-‐Elvander,	  Martin	  Lima	  de	  Faria,	  Karin	  Hallgren,	  Anna	  Björkland	  och	  Kerstin	  Rander.	  

Revisorer:	  Nils	  Kinch	  och	  Bo	  Magnusson.	  

Valberedning:	  Eva	  Håkansson,	  Cia	  Rimmö	  och	  Jesper	  Flodell.	  

Årsmötet:	  Årsmötet	  2013	  hölls	  onsdag	  den	  13	  mars	  på	  Uppsala	  Konstmuseum	  med	  Eva	  Håkansson	  

som	  årsmötesordförande.	  Efter	  årsmötesförhandlingarna	  berättade	  konstnären	  och	  filmaren	  Martin	  
Lima	  de	  Faria	  om	  sin	  konst.	  	  

Styrelsemöten:	  Styrelsen	  har	  haft	  8	  protokollförda	  möten,	  	  16	  januari,	  12	  februari,	  18	  mars,	  16	  april,	  
7	  maj,	  4	  september,	  15	  oktober,	  26	  november.	  	  

Övriga	  möten:	  Ordföranden	  Synnöve	  Gahrén	  och	  intendenten	  Ann-‐Christine	  Fogelberg,	  Uppsala	  

Konstmuseum,	  har	  haft	  ett	  mycket	  stort	  antal	  planeringsmöten	  och	  arbetsmöten	  angående	  
jubileumsutställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”	  på	  Uppsala	  Konstmuseum.	  Flera	  planeringsmöten	  har	  också	  
skett	  inför	  utställningen	  ”Tillbakablickar	  och	  framtidsvisioner”	  på	  Stadsbiblioteket.	  	  Därutöver	  har	  de	  

olika	  kommittéerna	  sammanträtt.	  	  

Ekonomi:	  Föreningen	  har	  från	  Kulturkontoret,	  Uppsala	  kommun,	  erhållit	  	  bidrag	  till	  
utställningskatalog	  för	  utställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”.	  Vi	  har	  också	  erhållit	  ekonomiskt	  bidrag	  från	  vår	  
samarbetspartner	  Studiefrämjandet.	  	  Uplands	  Konstförenings	  hela	  ekonomiska	  ställning	  redovisas	  

separat.	  Se	  bilaga	  Resultat	  och	  Balansräkning.	  

Medlemmar:	  	  Antalet	  medlemmar	  var	  vid	  årskiftet	  2013/2014	  379	  personer.	  Hedersmedlemmar	  
Gunilla	  Gunnarsson	  och	  Lars-‐Erik	  Hagblom.	  

Medlemsavgiften:	  Medlemsavgiften	  har	  under	  året	  varit	  200	  kr.	  Medlemmarna	  har	  haft	  fri	  entré	  till	  

Uppsala	  Konstmuseum.	  	  

Medlemslotteri:	  	  Dragningen	  ägde	  rum	  den	  8	  december	  på	  Uppsala	  Konstmuseum	  av	  föreningens	  
revisor	  Bo	  Magnusson.	  Vinnarna	  presenterades	  	  lördagen	  den	  14	  december	  samtidigt	  som	  vinsterna	  
visades	  i	  	  en	  utställning	  på	  våning	  1	  på	  Uppsala	  Konstmuseum.	  	  Vinsterna	  gick	  sedan	  att	  se	  fram	  till	  

att	  vinstutlämningen	  ägde	  rum	  söndag	  den	  12	  januari	  2014.	  



Information	  till	  medlemmarna:	  Program	  med	  kalendarium	  har	  skickats	  ut	  till	  medlemmarna	  via	  post	  

vid	  två	  tillfällen	  under	  året.	  Programmet	  har	  också	  funnits	  på	  föreningens	  hemsida	  
www.uplandskonstforening.wordpress.com	  och	  på	  Sveriges	  Konstföreningars	  konstportal.	  

Katalog:	  En	  katalog	  till	  utställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”	  	  har	  producerats	  	  i	  samarbete	  med	  Uppsala	  
Konstmuseum	  och	  med	  bidrag	  från	  Kulturkontoret,	  Uppsala	  Kommun.	  Text,	  Johanna	  Uddén.	  Förord,	  

Synnöve	  Gahrén,	  Uplands	  Konstförening	  och	  Ann-‐Christine	  Fogelberg,	  Uppsala	  Konstmuseum.	  
Grafisk	  formgivning,	  Eva	  Björkman,	  Uppsala	  Konstmuseum.	  

Program	  våren	  2013:	  Onsdag	  den	  27	  februari	  	  ”Konsten	  hemma	  hos	  Ulf	  Jansson”	  Frisör	  Ulf	  Jansson	  
visade	  konsten	  i	  sin	  salong.	  Onsdag	  den	  6	  mars	  ”Se	  på	  mig”	  	  Professor	  Jan	  von	  Bonsdorff	  samtalade	  

om	  porträtten	  i	  universitetets	  studiesamling.	  	  Torsdag	  den	  21	  mars	  ”Uppsala	  i	  serieformat”	  
Serietecknarna	  Jonas	  Anderson	  och	  Daniel	  Thollin	  berättade	  om	  hur	  de	  gör	  serier	  som	  utspelar	  sig	  i	  
Uppsala.	  Måndag	  den	  8	  april	  ”Visning	  av	  konsten	  i	  Psykiatrins	  Hus”	  Konstprojektledare	  	  Andreas	  

Bjersby	  visade	  konsten	  i	  huset.	  Fredag	  den	  19	  april	  ”HAKA	  firar	  10	  år”	  Visning	  och	  mingel.	  Konstnär	  
Anna-‐Karin	  Brus	  berättade	  om	  sin	  och	  konstnärkollegornas	  konst	  i	  jubileumsutställningen	  på	  Uppsala	  
Konstmuseum.	  Lördag	  den	  18	  maj	  ”Bussresa	  till	  Gripsholms	  slott	  och	  Grafikens	  Hus”	  fick	  ställas	  in	  på	  

grund	  av	  för	  få	  deltagare.	  

Program	  hösten	  2013:	  Onsdag	  den	  18	  september	  ”En	  konstkritikers	  syn	  på	  konst”	  Konstkritiker	  
Sebastian	  Johans	  föreläste	  om	  sitt	  förhållande	  till	  konst.	  Onsdag	  den	  10	  oktober	  ”Ateljé	  
/konstgalleribesök”	  	  Keramiker	  Pia	  Ulfendahl,	  silversmed	  Charlotte	  Melander	  och	  gallerist	  Karin	  

Strömbom	  berättade	  om	  sina	  arbeten.	  Fredag	  den	  18	  oktober	  ”Förhandsvisning	  och	  mingelkväll	  på	  
Konstmuseet”	  Visning	  av	  utställningarna	  ”Vissa	  dagar	  känns	  det	  mesta	  ganska	  meningslöst.	  Ibland	  
känns	  det	  precis	  tvärtom”	  	  samt	  ”Att	  återvända	  till	  Auschwitz”	  .	  Den	  28	  oktober-‐6	  november	  	  visades	  

jubileumsutställningen	  ”Tillbakablickar	  och	  framtidsvisioner”	  på	  Uppsala	  Stadsbibliotek.	  	  Måndag	  den	  
28	  oktober	  ”Tillbakablickar	  och	  framtidsvisioner”	  Invigning	  	  av	  författare	  och	  tidigare	  kulturstrateg	  
Lisen	  Hessner.	  Efter	  invigningen	  föreläste	  Lisen	  Hessner	  om	  ”Föreningens	  roll	  i	  Uppsala”.	  Tisdag	  den	  

29	  oktober	  berättade	  distriktsordföranden	  Eva	  Håkansson,	  Sveriges	  Konstföreningar,	  Uppsala	  län,	  	  
om	  de	  många	  konstföreningarna	  i	  länet.	  Måndag	  den	  4	  november	  ”Framtidens	  konstförening”	  	  
ordföranden	  Ann-‐Christin	  Nykvist,	  	  Sveriges	  Konstföreningar,	  berättade	  om	  framtiden	  för	  landets	  

konstföreningar.	  Lördag	  den	  14	  december	  vernissage	  och	  invigning	  av	  utställningen	  ”VITAL	  JUBILAR	  –	  
Uplands	  Konstförening	  som	  donator	  och	  konststödjare”	  Invigningstalare	  var	  författaren	  och	  filmaren	  
Lars	  Lambert.	  Studiefrämjandet	  bjöd	  på	  musik	  på	  hammondorgel	  	  framförd	  av	  hammondorganisten	  

Andreas	  Hellkvist.	  På	  plan	  3	  hölls	  sedan	  en	  jubileumsfest	  för	  föreningens	  medlemmar	  och	  andra	  
inbjudna.	  Där	  bjöds	  på	  snittar	  och	  annat	  gott	  att	  äta	  och	  dricka	  samt	  på	  mer	  av	  den	  mycket	  
uppskattade	  musiken	  på	  hammondorgel.	  	  Utställningen	  pågick	  på	  plan	  1	  Uppsala	  Konstmuseum	  den	  

14	  december-‐9	  februari	  2014.	  Lördag	  den	  28	  december	  Visning	  av	  utställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”.	  

Stiftelsen	  Anna-‐Lisa	  Thomson	  till	  minne:	  	  Årets	  fyra	  stipendiater	  var	  Fredrika	  Anderson,	  Hanna	  
Gustavsson,	  Stina	  Persson,	  Maiken	  Stene.	  Stipendierna	  om	  vardera	  50.000	  SEK	  utdelades	  av	  Gunilla	  

Gunnarsson	  lördagen	  den	  7	  december	  i	  samband	  med	  vernissage	  och	  invigning	  av	  
stipendiatutställningen	  på	  Uppsala	  Konstmuseum.	  

Samarbetspartner:	  Uppsala	  Konstmuseum,	  Studiefrämjandet	  och	  Uppsala	  Stadsbibliotek.	  Föreningen	  
har	  varit	  medlem	  i	  Grafiska	  Sällskapet	  och	  i	  Sveriges	  Konstföreningar.	  



Övrigt:	  Föreningen	  har	  en	  hemsida	  http://uplandskonstforening.wordpress.com	  och	  finns	  även	  på	  

Sveriges	  Konstföreningars	  portal.	  Föreningen	  har	  avtal	  med	  BUS	  för	  att	  kunna	  visa	  konstbilder	  på	  
hemsidan.	  Föreningen	  finns	  även	  på	  Facebook.	  

Tack	  till:	  	  Cia	  Rimmö,	  Jesper	  Flodell,	  Magnus	  Rörby	  och	  Elisabeth	  Hagelin	  Pettersson	  tackas	  för	  sina	  
insatser	  i	  styrelsen	  för	  föreningen.	  Karin	  Hedvall	  tackas	  för	  den	  viktiga	  hjälpen	  med	  programmen.	  

Uppsala	  Konstmuseums	  personal	  tackas	  för	  all	  hjälp	  med	  telefonservice	  vid	  föreningens	  resor	  och	  
evenemang	  och	  arbetet	  med	  utställningen	  på	  Stadsbiblioteket	  och	  utställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”	  på	  
Uppsala	  Konstmuseum.	  Kulturkontoret,	  Sveriges	  Konstföreningar,	  Stiftelsen	  Anna-‐Lisa	  Thomson	  till	  

minne,	  Studiefrämjandet,	  Upplansmuseets	  fotoavdelning,	  Stadsarkivet,	  Uppsala	  Stadsbibliotek	  och	  
IKEA	  tackas	  för	  ett	  gott	  samarbete	  under	  verksamhetsåret.	  Tack	  till	  Bo	  Gräslund	  för	  hans	  generösa	  
gåva	  till	  föreningen	  av	  boken	  om	  Ingolf	  Kaiser,	  Balderssons	  förlag.	  	  Stort	  tack	  också	  till	  alla	  

medlemmar	  för	  visat	  intresse	  för	  våra	  arrangemang!	  

Slutord:	  2013	  var	  ett	  jubileumsår	  för	  Uplands	  konstförening.	  Föreningen	  fyllde	  80	  år	  och	  det	  har	  
framförallt	  präglat	  höstens	  programverksamhet.	  Vi	  har	  blivit	  påminda	  om	  föreningens	  historia	  och	  
det	  fantastiska	  arbete	  som	  påbörjades	  1933	  för	  att	  konst	  skulle	  finnas	  tillgänglig	  för	  alla	  Uppsalabor.	  

Vi	  har	  också	  i	  jubileumsutställningen	  ”VITAL	  JUBILAR”	  fått	  se	  en	  liten	  del	  av	  den	  konstskatt	  som	  
föreningen	  donerade	  till	  	  det	  som	  nu	  är	  Uppsala	  Konstmuseum.	  I	  december	  blev	  	  föreningen,	  av	  UNT,	  
nominerad	  till	  månadens	  kulturprofil.	  	  Med	  en	  viss	  stolthet	  kan	  vi	  konstatera	  att	  Uplands	  

Konstförening	  	  varit,	  och	  fortsätter	  att	  vara,	  	  en	  viktig	  aktör	  för	  konstlivet	  i	  Uppsala.	  	  

Uppsala	  i	  mars	  2014	  

Styrelsen	  för	  Uplands	  Konstförening	  

	  

Synnöve	  Gahrén	  ordf.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Gunilla	  Gärdehed	  skattmästare	   Ingrid	  Nilsson	  sekreterare	  

	  

Kajsa	  Haglund	  vice	  sekr.	   	  	  	  Monica	  Netinder	   	   	  Barbro	  Råsbrant	  

	  	  

	  Kajsa	  Thorén	   	   Liv	  Lewis-‐Elvander	   	   	  Martin	  Lima	  de	  Faria	  

	   	  

Karin	  Hallgren	  	   Anna	  Björkland	  	   	   	  Kerstin	  Rander.	  

	   	  

	  

	  

	  

	  


