Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2009
Styrelse 2009
Ordförande - Anders Skarin
Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Aime Laur(kassör), Lisa Åkerman
Lindblom (vice ordf.), Weikko Kuuzela, Kjell Lönberg, Tove Friis-Christensen
Suppleanter - Pia Turstam, Gunnar Berg, Martin Wallin, Tuula Vuorinen,
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant - Arnold Dahlin
Valberedning - Bertil Ingelsson, Elly Hed, Ulla Carin Lasu
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.
VKV hade ca 320 medlemmar i december 2009.
Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.
Kontorist under året: Elise Thunell (090101-090918), Monika Patz-Strömstedt (090922091231) med tjänst 20 tim./vecka .
Öppettiderna har varit onsdag-torsdag kl. 12-17, fredag-söndag kl. 12-16. Liksom föregående
år har tisdagar varit öppet endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och företag.
Kontoristen har haft arbetstid för bl a marknadsföring.
VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK) och i Upplands Väsby Promotion (UVP ).
VKV har haft 15 utställningar under verksamhetsåret i Primus och Optimus (se bil. 1), varav
två jurybedömda salonger. Nytt för året var en miniatyrsalong, som ägde rum samtidigt som
akvarellsalongen. Verken fick vara högst 1 dm2 i format. En allmän, öppen inbjudan gick ut
och gensvaret blev mycket positivt, med 97 konstnärer som lämnade in 277 verk.
Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Tre medlemsblad har
utkommit under året. Medlemsutskicken har som tidigare skötts av en särskild grupp.
Nyhetsbrevet via Internet har haft 226 abonnenter.
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. Konsthallens hemsida har länk med bl a
Edsviks konsthall och informationsutbyte sker om resp. aktiviteter.
Årets program presenterades som föregående år i en tilltalande, praktisk och informativ
folder, som delades ut gratis till medlemmarna och andra intresserade. Även en s k “sticker”,
en kortversion av utställningsprogrammet framställdes.
För nionde året i rad delades “Väsby Konsthalls Akvarellstipendium till minne av Karin-ÖijeAbel” ut av Ulf Abel vid Akvarellsalongens vernissage. Denna gång till Erik Cedervall,
Sollentuna. I år hade 211 konstnärer lämnat in 615 verk, vilket var det största antalet
anmälningar till någon akvarellsalong. Juryn valde ut 135 verk av 71 konstnärer. Även denna
gång förhöjde Harva Jazz stämningen med svängig musik.
Till salongen “30x30” i november lämnade 133 konstnärer in 382 verk, av vilka 162 verk
valdes ut av 79 konstnärer.
Vernissagecafeérna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket har liksom tidigare
varit mycket uppskattade. Dessutom ett värdefullt bidrag till vår kassa. En stor eloge till alla
strävsamma damer anförda av Ulla Carin Lasu.
Ett stort tack även till alla frivilliga krafter, som bemannat konsthallen alla helger, då det inte
har varit vernissage.
Ett nytt inslag var en poesikväll med musik, då Weikko Kuuzela reciterade dikter och Kalle
Skarin bidrog med förnämligt gitarrspel. Under samtidskonstutställningen musicerade 0-

ensemblen, en kvartett, som improviserade ny musik utifrån tidsanda och publik.
I anslutning till sin utställning höll Lena Lervik föredrag om sin konst och Bi Dahlborg
gestaltade den fornnordiska Völvan som musikteater.
I samarbete med Hembygdsföreningen ställde VKV under våren ut delar av keramiken Livets
Källa, som räddats från Carlslunds simhall. Konstverket finns nu i sin helhet i Väsby Simhall.
VKV har haft samtal med kommunalråden med information om verksamheten och visning av
akvarellutställningen. Konsthallen var också representerad i samtal om framtidens kultur i
Upplands Väsby samt deltog med information under bibliotekets dag i november.
Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas:
Översyn av policydokument och av administrativa rutiner.
Åtgärder för ökad brandsäkerhet har genomförts såsom magnetiska dörrstängare och
brandsäkert glas i kontorsfönstret, skyltning och plan för utrymning. Kommunen har bidragit
till kostnaderna med 25 tkr.
Alltfler transporter av konst till och från utställningar har ombesörjts av medlemmar i
styrelsen. Dessutom har medlemmar i styrelsen alltmer börjat hänga utställningar under
ledning av Ricardo Donoso.
Ett jullotteri genomfördes, vilket gav ett bra tillskott till kassan.
I anslutning till Erling Johanssons utställning i september besökte ett 15-tal medlemmar
konstnärens ateljé.
Visning och presentationer av utställningar för företag, organisationer och föreningar har
genomförts.

Bil. 1
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5/12 - 17/1
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