viisby Konsthails viinner - verksamhetsberiittelse
2014
Styrelse 2014
Ordftirande - Anders Skarin
ordinarie ledamcjter - Asa Bjurberg
G?ny(sekr.), Gun-Britt welander (kassdr),
Lisa Akerman
ordf'), weikko Kuizela, Ki.iii6"il;;,
Friis-cln)storr.n, pia rurstam,
Suppleanter .- Siv Lantz,Tuula
Vuorinen
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Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant
_ Rolf Kirirm
valberedning - per Arm (Sammu"r.Jru"i.i,

iir, H.i,?r"ou olander
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protokollforda mc[en under 6ret.
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hade 262medlemmar

Ricardo Donoso har v_aritkonstniirlig
redare enr. siirskil avtar,
Kontorist under 6ret: Monika patz-sTromstedt
med tjiinst 20 tinJveeka

i december
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vKV tir medlem i
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och guidnin;.
Sver:iges Konstfcjreningit
lsrcl-och i upplands viisby promotion

vKV har haft9 vemissager med 13

vdsbyk
(

en utstiilining med inbjudna
och grundskolor) samt Viisby Stda

(uvp

).

ybeddmda saronger Miniatyrsarong
samt
i. 1;. D..rutom skolor i vasby (fcirskolor
Snicket).

Bland 6rets utstiirlningar bdr n6gra siirskilt
framhArias:
Anton Tamms fotografier (medlokal
anknytning;, Eatu
representerad i konsthallen), voice for
the voicJiers,
ikonmAleri idag,

ematl
i.Lmtr

stad (med teknik ej tidigare

konst i Indien, svenskt

Antalet bescjkare var un'der 6ret 5 87 r,
vwav 7 13 var skolelever, en cikning fr6n foreg6ende
6r
300' Mest besokare drog AntonTamms
fotografier
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Medlemmarnahar fatt inbjudan och information
till varje vernissage. Tv6 medlemsbl ad,har
utkommit under &ret.
vernissageinbjudningar och information lilcsom
medlemsblad skickas iiven elektroniskt till
de
medlemmar som s6-onskar' Nyhetsbrevet
via Internet hade 3g6 abonnenter dec2014,
hemsida har koniinuerligr uppdaterars.
Konsthallen har en
,1au pa
ff::il:lff"s
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utstaillningama presenterades som tidigare
i en praktisk och informativ fold.er, som delades ut
till medlem marna och andra intresseraie.
by Konsthails Ar<varelistipendium,, ut vid
Akvarelrsaiongens
in Jansson, Stockholm,
verk. Jurvn besrod av A,neli
i,,fill:i,Tx?:TJ$?"".#';ili::f;'Jff!TtrJ;f;L-,?1,f1
och fritidsniimndens ordforande
Kristina I(lernpt invigde utstiiliningen och delade
ut 6rets
stipendium 5 000:- kr. Harva Jazz underhciil
med ,uarigig

-uril..

Tillh6

igheten iiimnade 77 konstniir er tn2l7 verk,
av
Olof Bendz, Stefania Sir och CainaWall.
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vilket lockade ttlr
:1ili'l,rrasa,,rump
I anslutning till utsteillningen svenskt ikonm&leri

utstiillnin' med temat siden,

ioagiav-ulf Abe1, utstrillningens kurator, en
hanutstiillntg.n varje sondag, rotfatturen Theodor
berdttade om sin bok "Med sina rdppars
svilta,,, som har anknyning tilr

t av iimnet' Dessutom visade

och smorgAsar i Konstifiket har iiven under
att ge ett viirdefullt bidrag tiil foreningens
isas f6r allt arbete, all omsorg och tid,-som

Sammantaget blev 201,4 et16r med ett gott ekonomiskt
utfail.

Bland Ovriga fr&gor och aktiviteter kan niimnas:
Arbetet laing utst[llningarna med transporter och hringning
av konstverken skottes
huvudsakligen av styrelsen.
Ett konstsamtal med rematKvinnlig manlig konst genomft)rd
es 711.2.
Visningar och presentationer av utstiiilningar for foretag,
organisationer, foreningar
och skoiklasser har genomfcirts.
Trtiffar har genomfdrts med kommunens biidrrirare,
Vflrt ttaditrappan med iOv oeh ripplen bidrog med ca 10 000;kr, en klar och
glfldjande oknirrg fr6n foreg&ende br.
Arbetet med att ordna helgvakter ombesorjdes av
kontoret. styrelsemedlemmar har
oppnat och stiingt lokalerna p6 helgerna,
En utviirdering av styrelsens arbete har genomfdrts
oeh diskuterats i styrelsen, vilket
medforde att vissa rutiner har iindrats,
Arbetet har fortsatt med att flstadkomm abatfte skyltning
f6r attunderlatta for
bestikare attlaftarc hitta till konsthallen
Vernissageinvigning med flera samtidiga utstrillare
har fastslagits till kl. 13.00 i
Primus, kl, 13.15 i Optimus,
'
Styrelsen gtistade 24'25 maj konstn drernaDorina Mocan
och Christer Lonngren i
Uttersberg, Besok gjordes ocks6 hos Lars Nyberg i hans grafikverkstad,
En bescjksenkiit genomfordes under Akvarellsalig.n,
106 besvarade den, varav 3g
Vtisbybor och 68 utsocknes, ca I0 Yo av besokarna'var fcjrstag&ngsbesokare,
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Utstiillningar 2014

- 912 AntonTamm- Fotoeraf
I5l2 - 913 Lena Ehn
I5l2 - 9/3 SalazarLuna
I5l3 - I3l4 Akvwellsalons
18/1

Fotografier
MAleri
M&leri
Jurybedcimd salong
Oppen for a|la

Emalj

Textil
Elevarbeten

- 2Il9 Yoice for the Voiceless
- 2Il9 Wrisby Konstniirsgille
2719 - I9lt0 Svenskt ikonmileii idag
30/8
30/8

-

2719
25110
25110

22111, -

Blandade tekniker
Blandade tekniker
Marja-Liisa Alm, Efti Georlin,
Sonja Johansson
19/i0 Sofie Arfuidsson
M6leri
1611,1 Stina Herrstr0m
M&leri, teckning
16111 Britt-Ingrid persson Bip Skulptur,
teckning
1411,2 Halva himlen
Inbj udna viisbykonstniirer
Hela htirlisheten
Jurybed0md salong

