Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2012
Styrelse 2012
Ordförande - Anders Skarin
Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Gun-Britt Welander (kassör), Lisa Åkerman
Lindblom (vice ordf.), Weikko Kuuzela, Kjell Lönberg, Tove Friis-Christensen, Pia Turstam,
Gunnar Berg
Suppleanter – Siv Lantz, Tuula Vuorinen
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant – Rolf Kjärrman
Valberedning – Per Alm (Sammankallande), Elly Hed, Linda Bolander
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året. VKV hade 257 medlemmar i december
2012.
Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.
Kontorist under året: Monika Patz-Strömstedt med tjänst 20 tim/vecka .
Öppettiderna har varit onsdag-torsdag kl. 12-17, fredag-söndag kl. 12-16. Tisdag har varit
öppen endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och företag. Kontoristen har då
haft arbetstid för marknadsföring och guidning.
VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK) och i Upplands Väsby Promotion (UVP ).
VKV har haft 8 vernissager med 10 utställare samt 2 jurybedömda salonger under
verksamhetsåret i Primus och Optimus (se bil. 1). Dessutom Väsby Stöd (Tygtrycket och
Snicket) 23-26 augusti.
Konstifiket har använts för mini-utställningar. Under våren för bilder ur Oblivion High,
serieromanen i mangastil, under hösten med bilder ur Strindbergs liv för att uppmärksamma
minnesåret.
Antalet besökare var under året 4 120, varav 606 var skolelever.
Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Två medlemsblad har
utkommit under året.
Vernissageinbjudningar och information liksom medlemsblad skickas även elektroniskt till de
medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet via Internet hade 388 abonnenter i dec 2012
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. Hemsidan har länk med bl a Edsvik
konsthall och informationsutbyte sker om resp. aktiviteter.
Konsthallen har också sedan hösten 2012 egen Facebook-sida.
VKV deltog också i kulturportalen ”Kult i Väsby”.
Utställningarna presenterades som tidigare i en praktisk och informativ folder, som delades ut
gratis till medlemmarna och andra intresserade.
För tolfte året i rad delades ”Väsby Konsthalls Akvarellstipendium” ut vid Akvarellsalongens
vernissage. Denna gång till Annette Backman, Mora. 153 konstnärer lämnade in 445 verk,
111 verk av 65 konstnärer antogs. Juryn bestod av Björn Bernström, Per-Arne Hansson och
Maya Rygaard. Kultur-och fritidsnämndens ordförande Kristina Klempt invigde akvarellsalongen och delade ut stipendiet. Harva Jazz förhöjde stämningen liksom föregående år med
svängig musik.
Till höstens jurybedömda utställning Vintersalong lämnade 101 konstnärer in 275 verk, av
vilka 100 verk av 63 konstnärer antogs. Jury var Linda Bolander, Torbjörn Svanström och
Staffan Tolsén. Nytt för året var att besökarna fick rösta fram salongens bästa tavla, till vilken

utsågs Peter Sagers ”Morgonljus”.
Yrkesvävarna återkom även i år med vävd textil. Väsby grundskolor och Väsby förskolor
hade en gemensam utställning. Antalet deltagande förskolor hade i år ökat och visade
kreativitet i färg och form, ett resultat av mycket arbete av lärare och elever.
Vernissagecaféerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket har även under
detta år varit mycket uppskattade av konstsugna besökare och givit ett värdefullt ekonomiskt
bidrag till föreningskassan. Damerna i våra vernissagegrupper måste återigen prisas för allt
arbete och all tid, som de oförtröttligt lägger ner på dessa caféer.
Ett stort tack även till de medlemmar, som bemannat Konsthallen alla vernissagefria helger.
Särskilt tack till Stefan Gartz för IT-support, Mari Sofi Lorantz för utformning av affischer
och Lars Turstam för ljussättning och lokalvård inför vernissager. Och slutligen tack till
Blomsterpinglan, som skänkt en blomma till varje vernissage.
Sammantaget blev 2012 ett år med tillfredsställande ekonomiskt utfall.
VKV deltog i Föreningsmässan 6 oktober i Väsby Centrum. Vi hade en flyer med karta och
frågan till besökarna: ”Hur långt är det till konsthallen härifrån?”
Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas:
Arbetet kring utställningarna med transporter och hängning av konstverken sköttes
även i år huvudsakligen av styrelsen.
August Strindberg uppmärksammades 14 maj under rubriken ”Strindberg i bara
Messingen”. VKV deltog med Weikko Kuuzela som en målande Strindberg.
Författarens texter, som framfördes under föreställningen hade valts av bl a Lisa
Åkerman Lindblom.
Ny elmätare har installerats och vi har fått eget elavtal. Även 3-fas har installerats och
nya elsnåla lampor inköpts.
Brandmyndigheten har synat lokalerna och har skjutit på vartannatårskontrollen,
eftersom man blev så imponerad av hur vår brandsäkerhet ser ut.
Beachflagga har inköpts och placerats utanför Konsthallen.
En biblioteksgrupp har bildats för bl a samarbete med kommunbiblioteket.
Visning och presentationer av utställningar för företag, organisationer och föreningar
har genomförts.
Kultur- och fritidsnämnden förlade sitt decembermöte till konsthallen och fick en
guidad visning.
Våra sponsorer var under året 11 st, glädjande nog något flera än föregående år.
Vårt träd i trappan med löv och äpplen bidrog med 11 600 kronor.
Arbetet med att ordna helgvakter ombesörjdes av kontoret. Styrelsemedlemmar har
öppnat och stängt lokalerna på helgerna.
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Jonas Högström
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1/9 - 30/9 Hans Meerveld
6/10 - 28/10 Berit Melin
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