Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2015

Göteborgs konstnärsklubbs styrelse:
Ordförande Birgitta Holmström
Vice ordförande Elisabet Wahlström
Sekreterare Lisskulla Brenner
Kassör Marita Wallin
Klubbmästare P O Netterblad
Ledamöter Håkan Olson, Britten Löfkvist, Birgitta Nyström
På årsmötet 26 mars 2015 valdes en ny styrelse med många nya styrelsemedlemmar. Ett par
möten har ägnats åt att konstituera styrelsen. Det brast i överlämnandet från den gamla
styrelsen. Efter årsmötet har den nya styrelsen under året haft 6 protokollförda möten.
Styrelsen har haft flera möten med Galleristyrelsen för att diskutera nytt hyresavtal.
Styrelsen har renskrivit de gamla delvis oläsliga stadgarna. På höstmötet fattades ett första
beslut om stadgeändringar. På kommande årsmöte fattas beslut som verkställer
stadgeändringarna. Mycket arbete är nedlagt kring Higabs planer för Kustens hus.
Uppdatering av klubbens hemsida har gjorts av vår stödmedlem, Roger Nilsfelt.
Kamratstipendiefonden
Under det gångna året har inget kamratstipendium delats ut.
Vårresan gick till Budapest den 24 – 29 april med ett rikt och omväxlande program. Sofia
Ocaña planerade resan och var vår reseledare.
Vårfesten gick av stapeln med knytkalas den 8 maj kl 18 och levande musik med Stackars
pojkar med Gunnel.
Utställare har under året varit:
24 januari-8 februari
Bud Barbro Andersson & Benke Hinnerson
14 februari-1 mars
Elisabet Wahlström & Daniel Lindqvist
7 mars-23 mars
Per Berger & Annika Wennberg
28 mars-19 april
David Tedfeldt & Hillevi Nagel
25 april - 17 maj
Vårsalong medlemsutställning
29 augusti-13 september
19 september-4 oktober
10 oktober-25 oktober
31 oktober-15 november
21 november- 13 december

Annika Jauhola & Erik Hårdstedt
Gunilla Wik & Anders Göransson
Chennet Juhlin & Tony Abrahamsson
Lena Selander & Hans-Ove Rydberg
Gunwor Nordström & Stina Skantze

Föredrag:
Torsdagen 19 feb. Nicklas Åkerblad berättar om sin konst som hämtar estetiken från
dataspelsvärlden.
Torsdag 1 okt. Skulptören Bengt Heinö visade bilder från konstresan som gjordes till Ungern
våren 2015.

Torsdag 19 nov. Lena Haraldsson och Urban Ekdahl båda är pedagoger och konstnärer. De
visar bilder och berättar hur de arbetar med kultur/konsthistoria på Estetiska programmet på
Schillerska gymnasiet.
Krokin:
Den populära krokin på måndag förmiddag har som tidigare haft ett varierat program med
musikaliskt måleri, av dansare och mer traditionell kroki. Ansvarig för upplägget har som
tidigare varit Ann Pia Azizuddin. Träffarna har förutom av Ann Pia skötts av Ann Ericsson
och Britt Marie Hero.
En tisdag/månad har det varit porträtteckning. Ansvarig för porträtteckningen är Gunilla
Willén
Målarresan.
Årets målarresa den 4-6 sep. gick detta året till Prässebo vandrarhem, ett par mil öster om
Lödöse. Under två dagar målade och umgicks medlemmar. Gunilla Wilén och Ann Ericsson
höll i arrangemanget.
Höstresan:
Var planerad till Rackstads museum i Arvika fre. den 16 okt. Bussresan blev inställd pga för
få anmälda (10 st).
Höstmöte
Höstmöte på Galleri Majnabbe hölls den 22 okt. Efter mötet serverades lite förfriskningar.
Julfesten
gick av stapeln 11 dec med traditionellt knytkalas. Dansglad musik under ledning av Gunnar
Lernebys orkester.
Galleri Majnabbe
Galleri Majnabbes styrelse arbetar ideellt med att välja ut konstnärer för utställningarna,
göra layouter för programbladet och göra andra praktiska aktiviteter på galleriet. Till sin hjälp
har de Gunnar Binder som är anställd på deltid för att sköta kontakterna med konstnärerna,
ta hand om ekonomin och vakta galleriet. Han är adjungerad till styrelsen och är dess ständige
sekreterare.
Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Lars-Eje Larsson, Jan Dahlqvist, Ulla Kollind, Annika Kjell Nyberg,
Gunnar Binder, Agneta Ernström suppl. och Lasse Söderholm suppl.
Invalsnämden
Den samlas varje år för att välja ut nya medlemmar till Göteborgs konstnärsklubb
Den har under året bestått av:
Bengt Heinö, Gunnar Binder, Pieter Hübinette, Hans Björsson, Jauqeline Novwicka
Ulla Hammarsten McFaul suppl. Hillevi Nagel suppl. LizCarina Karlsson suppl.

