
Verksamhetsberättelse Göteborgs Konstnärsklubb 2022 
 
Styrelsen har bestått av 
Lena Amstrand, ordförande 
Britta Kleberg, kassör 
Bo Ljungkrantz, Sekreterare + Konstnärsklubbens representant i galleristyrelsen 
Susanne Thornell, medlemsansvarig 
Marita Wallin, suppleant 
Bud Barbro Andersson, suppleant 
Anna‐Lena Croona, suppleant 
 

 Klubbens ekonomi är just nu god. Vi har fortfarande gott av det coronarelaterade 
hyresbidraget. Samarbetet med galleriet fungerar bra och det är glädjande att se hur 
arbetsformerna i galleriet ständigt förbättras och att vi fått se många fina utställningar 
som är välbesökta.  
 

 Vi i styrelsen tycker att vi nu har ett gott samarbete funnit bra mötesformer och att vi 
nu förstår hur det mesta fungerar i Konstnärsklubben och Föreningen Majnabbe. 

 
 Medlemsantalet är nu 306 fördelat på 246 ordinarie och 60 stödmedlemmar, dvs en 

liten ökning jämfört med förra året 
 

 Vi har problem med att bara hälften av medlemmarna betalar medlemsavgiften,    
påminnelser pågår därför 
. 

  Vårt kommunala verksamhetsstöd höjdes lite i år från 220.000:- till 250.000:- plus ett 
extra stöd om 10.000:- som vi fick pga sent tagna beslut i kuturnämnden 

. 
 2 stycken föreläsningar hölls under året: Peter Johansson som beskrev sitt 

omfångsrika konstnärsskap under våren och   
Marie Palmgren och Jim Berggrens föreläsning om artist books and zines i november. 

 
 Tillsammans med Galleristyrelsen har vi ordnat artist talk/smygöppning av 

utställningarna på fredagen innan vernissage, mycket intressanta och roliga kvällar 
som tillför utställningarna så mycket. Dessa har under detta år blivit mer och mer 
välbesökta!  

 
 Under året har två resor ordnats. En resa till Dokumenta i Kassel på hösten, och 

våren 2022 besökte vi det nya Munch-museet i Oslo. 
  

 Vi arrangerade en två-dagars temperakurs med Carina Paulsson  
 

 En lyckad julfest genomfördes med musik av bandet Henry the Horse.  
 

 Ett arbete med en uppdatering av Konstnärsklubbens hemsida har påbörjats.  En 
grupp bestående av Bo Ljungkrantz, Jan Dahlqvist och Eva Christoffersson har börjat 
skissa den nya hemsidan. Vår hemsida kommer at bli ett hjälpmedel för 
medlemmarna, tex skall alla årsmöteshandlingar nås där via lösenord. 
 

 Vi har hyrt ut lokalen till ABF, Tjänstemännens konstförening och Carina Paulssons 
kurs. 

 



 Under året har hållits 7 styrelsemöten  
 
 
Göteborgs Konstnärsklubb 
Styrelsen  


