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

REVISORER
Nils Kinch och Bo Magnusson. Revisorssuppleant Gunnel Söder. 

VALBEREDNING
Eva Håkansson, Cia Rimmö och Jesper Flodell. 

ÅRSMÖTEN
Extra årsmöte hölls onsdag den 21 januari. Ordinarie årsmöte 2015 hölls 
onsdag den 4 mars på Uppsala konstmuseum med Eva Håkansson som 
årsmötesordförande. 

STADGEÄNDRING
Vid extra styrelsemötet den 21 januari beslutades att minska antalet ledamöter 
i styrelsen från 12 till 8 personer samt ändra rubriken för §4 från ”Föreningens 
syfte” till ”Styrelsen och dess uppgifter”. Vid ordinarie årsmötet den 4 mars 
fastställdes stadgeändringarna. 

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten, 13 januari, 9 februari, 23 mars,  21 
april, 26 maj, 7 september, 8 oktober, 17 november. 

ÖVRIGA MÖTEN
Styrelsens AU har haft konstruktiva möten med Uppsala konstmuseums 
ledningsgrupp angående fortsatt samarbete. Flera planeringsmöten har 
också skett med övrig personal på Uppsala konstmuseum angående 
arbetsfördelning och kostnadsfördelning av utställningen Ung Salong och årets 
programverksamhet. Därutöver har de olika kommittéerna inom styrelsen 
sammanträtt. 

SLUTORD
2016 startar vi med det nya medlemskortet/stämpelkortet, som fullstämplat blir 
en extralott i vårt konstlotteri. Vår förhoppning är att Uplands Konstförening 
fortsätter att på alla sätt vara en i högsta grad levande och viktig aktör för 
konstlivet i Uppsala.

Uppsala i mars 2016 

Styrelsen för Uplands Konstförening 

Synnöve Gahrén ordf.  Birgitta Brånedal Sund vice ordf. 
Kerstin Rander sekr.   Eva R Löfstrand  vice sekr.
Monica Netinder   Barbro Råsbrant          
Liv Lewis-Elvander   Anna Björkland            
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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. 

KONSTGÅVA
Under året tog Uplands Konstförening emot en konstgåva som bestod av 3 
st träsnitt, storlek 36x28 och tre oljemålningar storlek 55x46, 55x44, 70x54. 
Konstnär John Österlund. Gåvan kom från en släkting till John Österlund 
boende i Stockholm. En av målningarna visade sig vara intressant för Uppsala 
konstmuseums samling. Uplands Konstförening beslöt därför att upprätta ett 
gåvobrev och överlämna målningen föreställande Visby domkyrka till Uppsala 
konstmuseum.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årskiftet 2015/2016 293 personer. 
Hedersmedlemmar Gunilla Gunnarsson och Lars-Erik Hagblom. 

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften har under året varit 200 kr. Medlemmarna har haft fri entré 
till Uppsala konstmuseum fram till sommaren då Uppsala konstmuseum fick fri 
entré för alla. Medlemmarna   har haft 10% rabatt på inköp i museibutiken och 
10% rabatt har också getts på inramningar hos Jan Ramare ramverkstad. 

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, på Facebook och på Sveriges 
Konstföreningars konstportal. Föreningen har under hösten fått en egen 
mailadress: konstforeningupland@gmail.com. Föreningen har också fått en fast 
informationsplats på konstmuseets anslagstavla i entréplanet.

MEDLEMSLOTTERI
Dragningen ägde rum den 1 december på Uppsala konstmuseum av föreningens 
revisor Bo Magnusson. Vinnarna informerades via brev samt presenterades 

STIFTELSEN ANNA-LISA THOMSON
TILL MINNE
Årets fem stipendiater var Eva Mag, Jenny Palén, Konsthögskolan i Stockholm, 
Morurl Ferryman, Valand, Katrin Westman, Konsthögskolan Umeå och 
Katrin Hald, Konsthögskolan Malmö. Stipendier om vardera 50.000 SEK 
delades ut lördagen den 5 december av Kristina Rennerstedt, ordförande 
Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne, i samband med vernissage och 
invigning av stipendiatutställningen tillsammans med en jubileumsutställning 
(sextioårsjubileum) med tidigare stipendiater på Uppsala konstmuseum. 

SAMARBETSPARTNER
Uppsala konstmuseum och Studiefrämjandet. Föreningen har varit medlem i 
Grafiska Sällskapet och i Sveriges Konstföreningar. 

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

TACK TILL
Magnus Haag tackas särskilt för utformningen av det nya medlemskortet/
stämpelkortet och den informationsfolder som gjordes till julmarknaden. Tack 
till föreningens adjungerade skattmästare Göran Netinder för hans insats. 
Särskilt stort tack till Christer Ljungqvist, Stockholm, för den fina konstgåvan. 
Studiefrämjandet tackas för att de på olika sätt stöttat vår verksamhet. Uppsala 
konstmuseums personal tackas för all hjälp med bland annat telefonservice vid 
föreningens 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 
och för jubileumskatalogen som gåva till Konstföreningens styrelse. Stort tack 
också till alla medlemmar för visat intresse för våra arrangemang! 
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lördagen den 5 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 19 december 2015. Ett extra 
konstlotteri ägde rum torsdag den 5 november tillsammans med sopplunch och 
föredrag om konstnären John Östlund. Vinsten var ett grafiskt blad av John 
Östlund och var ett av de konstverk som ingick i den konstgåva som föreningen 
erhållit.  Till konstlotteriets utställning gjordes en verkförteckning och faktablad  
togs fram om de  konstnärer som fanns representerade i utställningen.

KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET
Uplands Konstförening stöttar på olika sätt den konstpedagogiska verksamheten 
på Uppsala konstmuseum. 

PROGRAM VÅREN 2015
Utställningen Ung Salong: 2015 startade, för Uplands konstförening, med den 
då pågående  utställningen ”Ung Salong”.  Utställningen där 21 unga konstnärer visade 
sammanlagt 52 verk. Onsdag den 14 januari ledde konstnär Stina Wollter ett samtal under 
temat ”Ung konstnär i dag” med Ida Lindgren, Sara Linderoth, Christopher Long och Hanna 
Romin, utställande konstnärer i Ung Salong. Utställningen avslutades den 25 januari.

Onsdag den 21 januari Extra årsmötesförhandlingar gällande stadgeändring 
samt föredrag. Museichef Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum berättade om sina 
framtidsplaner. Daniel Werkmäster gjorde därefter en personlig visning av aktuell utställning. 

Måndag den 2 februari Visning av Skandionkliniken av projektledaren Tomas Nilsson 
som också berättade om deras tankar kring konst och arkitektur. 

Onsdag den 11 februari berättade Klara Lewis om musik och videoskapande och hur 
hon bygger musik med hjälp av fältinspelningar. 

Tisdag den 24 februari besökte vi konstnärerna i Ateljéföreningen Konstgjord i deras 
nya lokaler i Gottsunda centrum. 

Onsdag den 4 mars Årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Liselotte Forslin, 
matskribent och Ulrika Ekblom, fotograf, om sitt samarbete kring kokböcker och matblogg. 
Onsdag den 25 mars berättade serietecknare Lisa Medin om sitt skapande och om mangaserier 
som konstform. 

Fredag den 24 april Förhandsvisning av utställningen ”The Great Runaway”. Därefter 
mingel. 

Onsdag den 13 maj besökte vi Hällby Observatorium där vi tillsammans med 
konstnärerna Anna Löwdin och Sergio Perea fick prova på att skulptera i Carraramarmor och 
hugga mosaik i natursten. Samtal om konst, dryck och enkelt tilltuggg som avslutning. 

PROGRAM HÖSTEN 2015
Torsdag den 24 september visade fotograf Mats Wilhelm naturfotografier och 
berättade om hur han i sina bilder ger uttryck för årstider, fåglars flykt och kulturlandskapets 
skönhet. 

Torsdag den 22 oktober berättade Thommy Bindefeld, marknadschef på svenskt Tenn, 
om Estrid Ericsson och Josef Frank. 

Torsdag den 5 november Sopplunch och föredrag samt extra konstlotteri. Intendent 
Ann-Christine Fogelberg, Uppsala konstmuseum, berättade om konstnär John Östlund med 
anledning av den konstgåva som Uplands Konstförening tagit emot. En av målningarna 
överräcktes till Uppsala konstmuseum som gåva från Uplands Konstförening. 

Lördag den 7 november Gallerirunda med Cia Rimmö. Summering av intryck på café. 

Torsdag den 12 november Personliga möten. Sten Bernhardsson, kulturdirektör 
Uppsala kommun, berättade om det som format hans stora arkitekturintresse. 

Fredag den 27 november besökte vi Uppsala Auktionskammare och fick en guidad 
visning, speciellt konsten som ingick i auktionen.

Torsdag den 3 december Personliga möten. Sten Berhardsson, kulturdirektör Uppsala 
kommun, berättade om det som format hans stora designintresse. 

Fredag den 4 december Förhandsvisning av jubileumsutställningen med tidigare 
stipendiater samt årets stipendiater, Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne. Mingel som 
avslutning. 

Lördag den 5 december Vernissage och stipendieutdelning. Vernissage Uplands 
Konstförenings konstlotteriutställning 5 december-20 december. 

Lördag den 12 december Gallerirunda med Cia Rimmö. Summering av intryck på 
café.

JULMARKNADEN
Lördag den 28 och söndag den 29 november var Uplands Konstförening en av 
utställarna på årets julmarknad på Uppsala konstmuseum. En speciell reklam/
informationsfolder hade gjorts för tillfället. Föreningen stod på entréplanet med 
litet bord och staffli och reklammaterial. 


