NORRTÄLJE KONSTFÖRENING
Verksamhetsberättelse 1 januari 2020 – 31 december 2020

Medlemskap
Norrtälje Konstförening, NKF, hade vid årsskiftet 2020/2021 233 st medlemmar.
Medlemsavgiften var 200 kr för individuellt medlemskap och 300 kr för
familjemedlemskap.

Styrelsen under verksamhetsåret 2020
Linda Bjernler

ordförande

Bengt Annerbäck

vice ordförande

Ami Stål

sekreterare

Sonja Karlsson

ledamot

Harriet Wilde

ledamot

Ulla Edenmark

ledamot

Birgitta Lamm Sederholm

ledamot

Josefin Löfgren

ledamot

Renée Davidsson

ledamot

Åke Nordberg

suppleant

Lino Åberg

suppleant

Bo Liljedahl har under 2020 varit kassör men ej styrelsemedlem.

Styrelsekontakter
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten: 14 april, 18 maj, 8 juni, 27 juli,
21 augusti, 28 september, 27 oktober, 24 november. Styrelsen har däremellan haft
täta kontakter. Styrelsemötena har till största delen skett via digitala möten på
Zoom.

Medlemskontakter
Styrelsens kontakter med medlemmarna har skett via föreningsmail, brev, hemsida
och Facebook samt medlemstidningen Konstpunkt. En folder, i syfte att beskriva
föreningen, har producerats. Den har funnits på Lilla k.

Årsmöte
Årsmöte hölls i Norrtälje stadsbibliotek 14 mars 2020 med 12 personer närvarande.
Åke Nordberg berättade om sitt långa konstnärsskap.

SAMARBETE
Sveriges konstföreningar
Norrtälje Konstförening tillhör ”Riksförbundet för Sveriges Konstföreningar”.
Medlemsnummer:0188003. www.sverigeskonstforeningar.nu

Studieförbundet Sensus
Styrelsen har haft ett gott samarbete med studiekonsulent Katarina Lindqvist på
Sensus i Norrtälje. Katarina har varit ett mycket gott stöd för föreningen med goda
råd och administrativ hjälp. Då föreningen haft digitala styrelsemöten via Zoom har
Katarina där varit behjälplig med värdefull support. Sensus har också varit till stor
hjälp vad gäller framtagande av ny informationsbroschyr om Norrtälje
Konstförenings verksamhet.

Norrtälje kommun
Kulturförvaltningen. Norrtälje Konstförening finns registrerad i Norrtälje Kommuns
föreningsregister. Föreningen sökte och erhöll ekonomiskt bidrag
Norrtälje konsthall. Norrtälje Konstförening och Konsthallen arrangerade
tillsammans en välbesökt julsalong 2019/2020 och utställningen avslutades d.19:e
januari med välbesökt Finissage.

Visit Roslagen
Föreningen haft god kontakt med Visit Roslagen.

Roslagens Sparbank
Föreningen ansökte och beviljades ett ekonomisk bidrag till ungdomsstipendiet.
Föreningen fick möjligheten att under 3 veckor utnyttja ett av bankens skyltfönster
för presentation av konstlotteriets vinster.

Föreningskontakter
Kontakter har hållits med Roslagens konstnärsgille, Norrtälje kulturverkstad och
Konsthallens Vänner och en arbetsgrupp med representanter från respektive
förening har bildats för diskussion om fortsatt samarbete och gemensamma
aktiviteter.

Våra Skärgårdars Konstgille , VSK.
Norrtälje Konstförening är sedan 2018 en av de åtta kultur/konstföreningar som nu
ingår i VSK. De sju andra föreningarna är från Rådmansö, Åland, Åboland och
Estland. Vårens möte Konstsympaticum I Ekenäs, Finland, med representanter
från styrelserna fick ställas in pga pandemin. Även planerat målarläger på Åland
ställdes in.

EVENEMANG
Konstresor/utflykter
I samarbete med Konsthallens Vänner och Roslagens Konstnärsgille ordnades
följande aktiviteter: besök på konsthallen Accelerator i Stockholm, musikresa till
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, en promenad mellan olika gallerier på
Söders höjder i Stockholm, ett besök på Artipelag i Gustavsberg och på Sven-Harrys
Konstmuseum i Stockholm. Flera inplanerade aktiviteter mellan april och december
2020 tvingades ställas in på grund av pandemin Covid-19.

Konstpunkt
Föreningen har tillsammans med konsthallens Vänner i januari kunnat ge ut ett
nummer av tidskriften Konstpunkt. Tidskriften har vanligtvis utkommit med två-tre
nummer per år men pga pandemin fick redaktionsarbetet vila på obestämd tid.

Klubbafton och konstlotteri
Klubbaftonen som traditionsenligt äger rum i november fick tyvärr ställas in på
grund av pandemiläget i samhället. Ett konstlotteri gick dock att planera och kunde
genomföras på ett annorlunda/nytt sätt. Föreningens inköpsnämnd hade köpt in
20 konstverk som presenterades dels på föreningens hemsida dels i Roslagens
Sparbanks skyltfönster under 3 veckor. Tre personer ur styrelsen gjorde sedan en

lottdragning och de 20 vinnarna meddelades och fick inkomma med en
prioriteringslista. Vinnarna kunde sedan hämta sin vinst hos en styrelsemedlem.

Lilla K
Fram till september 2020 har verksamheten på Lilla K, beläget i Norrtälje
Stadsbibliotek kunnat fortgå. Konstföreningen kunde under januari till oktober
presentera följande utställare: Kerstin Mattsson, Manfred Pepper (Peter Jacobsson),
Margaretha Kvarby, Stefan Peterson och Marianne Hansson. Det planerade
utställningsprogrammet för senhösten 2020 tvingades ställas in på grund av
pandemin och av den nedstängning av kommunal verksamhet i kommunen som
beslutades, däribland biblioteket.

Ungdomsstipendiet 2020
Ungdomsstipendiet är ett samarbete med Norrtälje Konsthall. Sex ansökningar
inkom till Konstföreningen och juryn utsåg Julia Ruke, 16 år, till vinnare.
Prisutdelningen fick ske med enbart 6 personer närvarande. Julia kunde ej heller
ställa ut på Lilla k då biblioteket var stängt.

Styrelsen tackar för ett trevligt och gott samarbete
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Föreningens hemsida: www.norrtaljekonstforening.se
Facebook: Norrtälje Konstförening
Föreningens adress: Norrtälje Konstförening c/o Sensus, Billborgsgatan 15,
76130 Norrtälje. Telefon Sensus 0176-14225
e-mail: info@norrtaljekonstforening,se

Bankgiro: 674-1540, Roslagens Sparbank
Föreningens organisationsnummer: 814401-1379

