
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

KONSTFÖRENING 
U P L A N D S ”Vår ambition 

och förhoppning 
är att Uplands 
Konstförening 
kommer att 
fortsätta att 
vara en levande 
och viktig aktör 
för konstlivet i 
Uppsala.” 
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Utställning med verk av Nicholos Hlobo   
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segerstedthuset 
 
 

Verk av Annica Danielsson Almén 
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STYRELSE 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Synnöve Gahrén, ordförande 
Birgitta Brånedal Sund, vice ordförande 
Siv-Britt Ernbrandt, skattmästare 
Torhild Elisabet Sandberg, sekreterare 
Barbro Råsbrant 
Monica Netinder  
Anna Björkland 
Christian Berne 
 
REVISORER 
Bo Magnusson och Gunnel Söder. Revisorssuppleant Stellan Karlsson. 
 
VALBEREDNING 
Liv Lewis Elvander och Arne Victor 
 
 
ÅRSMÖTE 
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 9 mars på Uppsala konstmuseum med Cia Rimmö 
som ordförande. 
 
STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten: 12 januari, 13 februari, 21 mars, 8 maj,  
5 september, 11 oktober och 15 november. 
 
ÖVRIGA MÖTEN 
Representanter för styrelsen har haft planeringsmöten med delar av Uppsala 
konstmuseums ledningsgrupp. Därutöver har styrelsen inom sig bildat olika kommittéer för 
olika uppgifter vilka 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 2017/2018 245 personer. Hedersmedlemmar är 
Gunilla Gunnarsson och Lars-Erik Hagbom. 
 
MEDLEMSAVGIFT 
Medlemsavgiften för 2017 har varit 250 kr.  
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MEDLEMSFÖRMÅNER 
Medlemmarna har haft 10 procents 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 procents rabatt på inramningar hos Alunda ramverkstad, 
Vaksalaglas och Svensk Konsthandel.  Medlemmarna har också rabatt på tidskriften 
Konstperspektiv. 
 
STÄMPELKORT 
Sedan 2016 finns 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. 
 
VOLONTÄRVERKSAMHET 
Sedan 2016 driver föreningen i samarbete med Uppsala konstmuseum en 
volontärverksamhet på museet. 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 2018 
med eventuell fortsättning till hösten. 

http://www.uplandskonstforening.wordpress.com/
mailto:konstforeningupland@gmail.com
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FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET 
UNDER 2017 
 
 
ONSDAG 8/2  
Förhandsvisning med mingel: Utställningen Det eviga nuet. Konstnär Jan Svenungsson. 
 
MÅNDAG 20/2   
Visning med mingel: Textilkonstnärerna Katrina Flensburg och Jette Clover 
berättade om sin konst och visade sin utställning på Åhuset, Valmstedska 
gården.  
  
FREDAG 24/2 KL 16.15. 
Förhandsvisning med mingel: Nicholas Hlobo, sydafrikansk konstnär.  
 
TORSDAG 9/3 
Årsmöte: Årsmötesförhandlingar. Mingel.    
Vid årsmötet medverkade tecknaren och kulturarbetaren Kees Geurtsen 
som visade bilder och berättade om sina kontakter med palestinska 
konstnärer från början på 80-talet till idag. Rubriken för hans 
presentation var ”Min vän Suleiman – om Palestinsk konst”.   
  
ONSDAG 28/3 
Ateljébesök med mingel: Vi besökte Bildformatets verkstad, som arbetar med 
bildproduktion och grafisk formgivning. Vi fick en demonstration hur man idag kan 
använda olika material, digital teknik och monteringar för fotografier, konst och 
illustrationer. 
 
TORSDAG 6/4  
Sopplunch och föredrag: Två parallella konstnärskap? Om utställningen 50 år tillsammans 
med Ulla Fries & Tor-Göran Henriksson. Ann-Christine Fogelberg, intendent berättade om 
kommande utställning. 
 
TISDAG 25/4  
Ateljébesök med mingel: Vi fick komma hem till textilkonstnär 
Elisabeth Bucht med alias Garnapa. Hon visade och berättade om sin 
garngraffiti, virkning, stickning och broderi. Vi fick prov på teknik 
och material.  
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LÖRDAG 13/5  
Konstresa: Vi besökte Museet Alma Löv, i Sunne. Alma Löv är 
ett säreget allkonstverk och museum startat av konstnären 
Marc Broos. Museichef Stella Broos berättade om 
verksamheten och visade de permanenta utställningarna, bl.a. 
Jan Håfström, Tilda Lovell, Lars Brunström m.fl. 
 
KONSTRESA TILL WIEN   
Under ledning av Cia Rimmö, genomfördes en konstresa till 
Wien under vecka 35-36. I resan ingick besök på konsthistoriskt intressanta museer tex. 
Kunsthistorische museum, Albertina, Belvedere med konst av Gustaf Klimt, MAK-museum 
for applied art, Leopold museum med Gustaf Klimt och Egon Schiele, Mumok-museum för 
modern art och Hundertwasserhaus.  
 
TORSDAG 14/9  
Panelsamtal: Leif Zern, författare och kritiker samt 
Cristina Karlstam, konstkritiker samtalade om 
konstnärsparet Ulla Fries och Tor-Göran Henrikssons 
olika ingångar till konsten under rubriken 
”Observationer”. 
 
LÖRDAG 16/9   
Konstresa till Artipelag; Vi såg den brittiske konstnären, keramikern och författaren 
Edmund de Waals utställning som är en berättelse om porslinets historia och själ. Vi mötte 
den italienska målaren Giorgio Morandi och hans stilleben av vardagliga keramiska föremål.   
 
TORSDAG 28/9  
Sopplunch och föredrag om konstnären Harald Markson. Cia Rimmö, ledamot i Stiftelsen 
Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons Fond, föreläste. 
 
SÖNDAG 15/10   
Visning av konsten på Citybanans nya stationer. Konstguide: Marie 
Andersson, aukt. guide och skribent visade och berättade om 
konsten på pendelstationerna Stockholm City och Stockholm 
Odenplan. Efter att sett och hört om konsten i station Stockholm 
City åkte vi till station Stockholm Odenplan för att se och höra om 
konsten där.  
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ONSDAG 25/10  
Ateljébesök: Vi besökte konstnären Lars Holm som berättade om sin 
konst och demonstrationsmålade för oss. Vi såg och samtalade om 
konsten. Mingel.    
 
TORSDAG 16/11  
Sopplunch: ”Grafik då och nu”. Intendent Ann-Christine Fogelberg 
föreläste med nedslag i olika grafiska tekniker och konstnärsgrupper från  
600-tal till 1700-talsporträttörer över Falugrafikerna till vår samtid. 
  
FREDAG 30/11  
Guidad visning: Vi besökte Uppsala Auktionskammare i samband med den internationella 
auktionen och fick en guidad visning.  
 
FREDAG DEN 2/12 
Förhandsvisning och Mingel – dryck och lite tilltugg: Vi fick en förhandsvisning av  
2017 års stipendiater Anna-Lisa Thomson Till Minne.  
 
LÖRDAG DEN 2/12 
Vernissage: Stipendiaterna 2017 - Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne. 
Invigning kl 13.00.  
Vernissage: Utställningen Uplands Konstförenings Konstlotterivinster 2017 
 2/12 – 16/12.  
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verk av Elisabeth Bucht / Garnapa 
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STYRELSENS TACK 
 
Vår under 2016 adjungerade skattmästare Göran Netinder avtackades på årsmötet 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 som genom 
åren hjälpt föreningen med 
utställningsarbete och mycket annat. Tack också för telefonservice för bokning till våra 
aktiviteter och med stämpelkorten.  
 
Studiefrämjandet tackas för att ekonomiskt stöttat vår verksamhet. Sveriges 
Konstföreningar och Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne, tackas för ett gott samarbete. 
  
Ett stort varmt tack också till alla medlemmar för visat intresse för våra olika arrangemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ett stort varmt tack också till 
alla medlemmar för visat intresse 
för våra olika arrangemang.” 
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SLUTORD 
 
Vår ambition och förhoppning är att Uplands Konstförening kommer att fortsätta att vara 
en levande och viktig aktör för konstlivet i Uppsala.  
 
Vi kommer att fortsätta att på olika sätt stödja 
verksamheten på Uppsala konstmuseum. 
Medlemskortet/stämpelkortet hoppas vi 
främjar detta genom att våra medlemmar 
fortsätter att använda och får stämplade vid 
varje besök på Uppsala konstmuseum.  
 
Styrelsen för Uplands Konstförening, Uppsala i 
mars 2018 
 
Synnöve Gahrén, ordförande 
 
………………………………………………………….. 
Birgitta Brånedal-Sund, vice ordförande 
 
………………………………………………………….. 
Torhild Elisabet Sandberg, sekreterare 
  
………………………………………………………….. 
Siv-Britt Ernbrandt, skattmästare 
 
………………………………………………………….. 
Christian Berne, ledamot 
 
………………………………………………………….. 
Anna Björkland, ledamot 
 
………………………………………………………….. 
Monica Netinder, ledamot 
 
………………………………………………………….. 
Barbro Råsbrant, ledamot 
 
………………………………………………………….. 
 
 

”Vår ambition och för- 
hoppning är att Uplands 
Konstförening kommer att 
fortsätta att vara en levande 
och viktig aktör för konstlivet 
i Uppsala.” 



 


