
UPLANDS KONSTFÖRENING  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014  
 
STYRELSEN: Från årsmötet 2014 har styrelsen bestått av odförande Synnöve 
Gahrén, sekreterare Kerstin Rander vice sekreterare Eva R Löfstrand, 
ledamöterna Monica Netinder, Barbro Råsbrant, Kajsa Thorén, Liv Lewis-
Elvander, Martin Lima de Faria, Karin Hallgren, Kajsa Haglund, Birgitta Brånedal 
Sund och Anna Björkland. Adjungerad skattmästare har varit Sara Gellermark. 
Vid årsmötet 2014 avgick skattmästare Gunilla Gärdehed och sekreterare Ingrid 
Nilsson.  
 
REVISORER: Nils Kinch och Bo Magnusson. Revisorsuppleant Gunnel Söder.  
 
VALBEREDNING: Eva Håkansson, Cia Rimmö och Jesper Flodell.  
 
ÅRSMÖTET: Årsmötet 2014 hölls onsdag den 12 mars på Uppsala konstmuseum 
med Eva Håkansson som årsmötesordförande. Efter årsmötesförhandlingarna 
berättade Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Kulturkontoret Uppsala 
kommun: Att berika, stärka och förändra, att hänga konst i offentliga miljöer. 
Föredraget var öppet för allmänheten.  
 
STYRELSEMÖTEN: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten, 21 januari, 26 
februari, 24 mars, 7 maj, 9 september, 16 oktober, 27 november.  
 
ÖVRIGA MÖTEN: Ordföranden Synnöve Gahrén och intendenten Ann-Christine 
Fogelberg, Uppsala Konstmuseum, har haft ett mycket stort antal 
planeringsmöten och arbetsmöten angående konstutställningen Ung Salong på 
Uppsala konstmuseum. Flera planeringsmöten har också skett med övrig 
personal på Uppsala konstmuseum angående arbetsfördelning och 
kostnadsfördelning av utställningen Ung Salong. Därutöver har de olika 
kommittéerna sammanträtt.  
 
EKONOMI: Föreningen har delat vissa kostnader för utställningen Ung Salong 
med Uppsala konstmuseum. 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 2014/2015 324 personer. 
Hedersmedlemmar Gunilla Gunnarsson och Lars-Erik Hagblom.  
 



MEDLEMSAVGIFTEN: Medlemsavgiften har under året varit 200 kr. 
Medlemmarna har haft fri entré till Uppsala konstmuseum och 10% rabatt på 
inköp i museibutiken. 10% rabatt har också getts på inramningar hos Jan 
Ramare ramverkstad.  
 
MEDLEMSLOTTERI: Dragningen ägde rum den 4 december på Uppsala 
Konstmuseum av föreningens revisor Bo Magnusson. Vinnarna informerades 
via brev samt presenterades lördagen den 6 december samtidigt som vinsterna 
visades i en utställning på våning 4 på Uppsala konstmuseum. Vinsterna gick 
sedan att se fram till att vinstutlämningen ägde rum lördagen den 20 december 
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 w ww.uplandskonstforening.wordpress.com, 
på Facebook och på Sveriges Konstföreningars konstportal.  
 
UTSTÄLLNINGSMATERIAL: En affisch och verkförteckning till utställningen Ung 
Salong har producerats av Uppsala konstmuseum i samarbete med Uplands 
Konstförening. Grafisk formgivning, Eva Björkman, Uppsala konstmuseum  
 
KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET: Från och med våren 2014 stöttar Uplands 
Konstförening på olika sätt den konstpedagogiska verksamheten på Uppsala 
konstmuseum.  
 
KONSTRESA: Umeå EUROPEAN CAPITOL OF CULTURE 2014  Vårens konstresa 
gick till kulturhuvudstaden Umeå. Resan gick med flyg och omfattade tre dagar 
med två övernattningar. Reseledare var ordförande Synnöve Gahrén. Vi 
besökte det nybyggda vackert belägna Bildmuseet där vi fick en guidad visning 
av utställningen Leonor Fini/Pourquoi pas? samt Konsthögskolans 
examenutställning. Guidad visning av Umedalens Skulpturpark samt av 
utställningarna på Gallerie Andersson/Sandström och Galleri Verkligheten. Vi 
besökte även Västerbottens Museum och flera gallerier samt fick en mycket 
intressant guidad visning av konsten på Campus Umeå, Umeå Universitet. Det 
blev en upplevelserik och mycket trivsam konstresa. 
 
 
 
 
  



PROGRAM VÅREN 2014:   
Onsdag den 22 januari gjorde Johanna Uddén en personlig visning av ”Vital 
Jubilar”. Onsdag den 29 januari gjorde Sten Bernhardsson en personlig visning 
av utställningen ”Vital Jubilar”, Onsdag den 5 februari  gjorde Stina Wollter en 
personlig visning av utställningen ”Vital Jubilar”. Onsdag den 12 februari 
föreläste konstnären Carl Michael von Hausswolff på temat ” Vad är konst?”. 
Han talade om sin senaste utställning på Lunds konsthall Jag är de andra” och 
om vad som är konst för honom. Torsdag den 20 februari Visning och 
mingelkväll på konstmuseet. Intendent Ann-Christine Fogelberg visade 
utställningen Peace And Love. Tisdag den 18 mars Förhandsvisningen av. 
Uppsala-Ekebyrummet, Uppsala konstmuseum inställd. Onsdag den 2 april 
föreläste författaren och konstvetaren Barbro Werkmäster om Marita 
Lindgren-Fridell-en konstpedagogisk förgrundsgestalt verksam i Uplands 
Konstförening. Onsdag den 16 april föreläsning av konstnären och 
serietecknaren Nina Hemmingsson och reflekterade över ”varför det är viktigt 
att det man gör kallas för konst och om det finns några fördelar att stå utanför? 
Hur påverkas mottagaren av om det man gör kallas för konst eller inte? ” 
Onsdag den 20 maj besökte vi textilkonstnär Katarina Flensburg i Ärentuna. 
Hon visade och berättade om den textila konstformen ”Art Quilt”. Katarin 
driver Svenska Quiltakademin, ett intresse-och utbildningsforum för quiltning i 
hela dess bredd.  
 
PROGRAM HÖSTEN 2014:  
Fredagen den 19 september. Förhandsvisning och mingelkväll på konstmuseet. 
Utställningskommissarien för Grafiktriennalen, konstnären Urban Engström 
presenterade utställningen, ett samarbete mellan Grafiska Sällskapet och 
Uppsala konstmuseum. Han visade på hur mångfasetterad och varierad den 
grafiska konsten i Sverige är i dag. Tisdag den 7 oktober gjorde vi ett 
ateljébesök hos konstnär Gudrun Westerlund, Hågaby Centrum. Onsdag den 22 
oktober. Från ”det vildas rike” till punk och elegans, Ylva Liljefors, designer och 
formgivare berättade om sitt arbete intervjuad av Barbro Råsbrant. Under 
november gavs en föreläsningsserie med filmaren och konstvetaren Lars 
Lambert. Den 5 november Matisse, Picasso, den franska modernismens 
mästare, den 12 november Porträtt och självporträtt, ett outslitligt tema i 
konsten, den 19 november Fotografiet, en ny konstart, de första 100 åren, 26 
november Tre nordiska solitärer, Schjerfbeck, Munch, Hammershöj.  
 
 
 



UTSTÄLLNINGEN UNG SALONG:  Vartannat år brukar Uplands Konstförening i 
samarbete med Uppsala konstmuseum genomföra en jurybedömd Uppländsk 
Salong. I år valde vi att kalla den Ung Salong och bjöd in unga konstnärer och 
konststuderande 18-35 år, med Upplandsanknytning. 57 ansökningar lämnades 
in. Efter att juryn, som bestod av konstnären Tommy Eriksson och intendent Ulf 
Eriksson vid  Moderna Museet, gjorts sin bedömning återstod 21 unga 
konstnärer som visade sammanlagt 52 verk i utställningen. Lördag den 6 
december var det vernissage och invigning av Ung Salong. Utställningen 
invigdes av Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum, intendent 
Ulf Eriksson, Moderna Museet och Synnöve Gahrén, ordförande Uplands 
Konstförening.  
 
STIFTELSEN ANNA-LISA THOMSON TILL MINNE: Årets fyra stipendiater var Idun 
Baltzersen, Anna Ihle, Ida Persson, Madelaine Sillfors. Stipendierna om vardera 
50.000 SEK utdelades av Gunilla Gunnarsson lördagen den 6 december i 
samband med vernissage och invigning av stipendiatutställningen på Uppsala 
konstmuseum.  
 
SAMARBETSPARTNER: Uppsala Konstmuseum och Studiefrämjandet. 
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: Ingrid Nilsson och Gunilla Gärdehed tackas för sina viktiga insatser i 
föreningens styrelse. Sara Gellermark tackas för att under hösten 2014 tillfälligt 
gått in som adjungerad skattmästare. Karin Hedvall och Moa Lönn tackas för 
den viktiga hjälpen med programmen. Daniel Bergstöm, Studiefrämjandet 
tackas för den fina affischen för Ung Salong som gick ut till alla konstskolor och 
andra konstinstitutioner m.fl för att nå så många eventuella sökanden som 
möjligt. Studiefrämjandet tackas också för att de på olika sätt stöttat vår 
verksamhet. Uppsala konstmuseums personal tackas för all hjälp med bland 
annat telefonservice vid föreningens resor och evenemang och framför allt för 
allt arbete med utställningen Ung Salong på Uppsala konstmuseum. Sveriges 
Konstföreningar och Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne, tackas för ett gott 
samarbete under verksamhetsåret. Tack till Karin Hallgren för bokgåvan till 



föreningen. Stort tack också till alla medlemmar för visat intresse för våra 
arrangemang!  
 
SLUTORD:  
2014 startade, för föreningen, med den då pågående utställningen ”VITAL 
JUBILAR” och slutade med utställningen ”Ung Salong”. Med glädje och stolhet 
kan vi konstatera att Uplands Konstförening varit, och fortsätter att vara, en i 
högsta grad levande och viktig aktör för konstlivet i Uppsala. 
 
Uppsala i mars 2015 Styrelsen för Uplands Konstförening  
 
Synnöve Gahrén ordf.   Kerstin Rander sekr.   Eva R Löfstrand  vice sekr. 
 
Kajsa Haglund      Monica Netinder           Barbro Råsbrant 
 
Kajsa Thorén     Liv Lewis-Elvander         Martin Lima de Faria 
 
Karin Hallgren       Anna Björkland            Birgitta Brånedal Sund 
 
  
 
 
 


