Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2016

Göteborgs konstnärsklubbs styrelse:
Ordförande Birgitta Holmström
Vice ordförande Elisabet Wahlström
Sekreterare Lisskulla Brenner
Kassör Marita Wallin
Klubbmästare P O Netterblad
Ledamöter Britten Löfkvist, Birgitta Nyström
På årsmötet 16 mars 2016 valdes en ny styrelse genom att förlänga den sittande styrelsens
mandat. Efter årsmötet har styrelsen under året haft 7 protokollförda möten. Styrelsen har haft
ett par möten med Galleristyrelsen för att diskutera den fortsatta verksamheten. Vi fick ett
första hands kontrakt på våra lokaler med Higab 1 juli. Det innebär hyreshöjningar under ett antal år
framåt. Vi har haft kontakt med politiker, Higabs tjänstemän och föreningsnätverk mot de höjda
hyrorna som drabbar många i Göteborgs kultursektor.

Informationsmöte torsdagen den 14 januari kan vi acceptera Higabs förslag till ett nytt
hyresavtal
Årsmöte: GKK årsmöte 2016 ägde rum 16 mars 2016 kl.19.00
Kamratstipendiefonden
Under det gångna året har ett kamratstipendium delats ut till Christer Gårdestig för 2015
(missade detta förra året) och Sofia Ocana fick det för 2016.
Vårresan Gick till Arken Museum i Ishöj i Danmark den 22 april med en fullsatt buss av
konstintresserade medlemmar, som såg Gerda och Einar Wegener bl.a. Niki de Saint Phalle
och Abdoulaye Konaté. Sofia Ocaña planerade resan och var vår reseledare.
Vårsalongen på Galleri Majnabbe för klubbens medlemmar 23 april-15 maj 2016
Vårfesten gick av stapeln med knytkalas den 29 april kl 18 och levande musik med ”Stackars
pojkar med Gunnel”
Utställare har under året varit:
25 januari-7 februari
13 februari-28 februari
5 -20 mars
2 -17 april
23 april - 15 maj

Goro Suzuki & Lennart Berggren
Hans Björsson & Anna Elisa Nilsson
Eva Wilms & Pieter Hybinette
Tore Ahnoff posthum utställning
Vårsalong medlemsutställning

3 - 18 september
24 september-9 oktober
15 oktober-30 oktober
5 - 20 november
26 november- 11 december

Rory Botha & Anne-Marie Roughead
Gunilla Wrenby & Lennart Didoff
Sandra Magnusson Fredrik Johansson
Magnus Reisne Ann Ivarsson
Morgan Stenman & Corinna Stuart-Beck
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Vid fyra tillfällen har barn från förskolan besökt galleriet. Britten Löfqvist har tillsammans
med utställande konstnär haft konstsamtal med barnen och därefter en workshop då barnen
själva fått pröva på. Ett samarbete med Göteborgs Stad kulturförvaltning
Föredrag:
Torsdagen 7 april. Monne Lindström konstnär filmare, grafisk designer mm
pratade om filmerna Tennis och Oro. Hon berättade om sitt arbete med de poetiska
kortfilmerna. Filmerna har visats på filmfestivaler och på SVT.
Torsdag 13 oktober kl. 19.00 på Galleri Majnabbe. Peter Hefner bildkonstnär och
konstpedagog från Lindholmens konstskola föreläser och reflekterar över samtidskonst.
Torsdag 10 november kl. 19.00. Lisskulla Brenner berättade om sin nyutkomna konstbok
"Mörkret omslöt oss - brottstycken kring Förintelsen". Hon pratade om arbetet och syftet med
boken samt visade bilder.
Höstmötet på Galleri Majnabbe Torsdag 20 oktober kl. 19.00
Krokin:
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. Lasse Söderholm och Anette Krantz blir bokningsansvariga för
krokimodellerna. Träffarna har skötts av Ann Ericsson och Britt Marie Hero och Eleonor
Berggren.
Målarresan
Årets målarresa den 4-6 sep. gick detta året till Ljungskile. Under två dagar målade och
umgicks medlemmar. Gunilla Wilén och Ann Ericsson höll i arrangemanget.
En tisdag/månad har det varit porträtteckning. Ansvarig för porträtteckningen är Gunilla
Willén
Göteborgs Konstnärsklubbs höstresa
Fredag 18 november gick resan till Akvarellmuseet för att se på utställningen med Birgit
Broms.
Julfesten
gick av stapeln 9 dec med traditionellt knytkalas och dansglad musik. Vi lyssnar och dansar
till musik av Kaj Stefans.
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. Jan Dahlqvist gör vernissagekort och hemsidan.
Galleristyrelsen har haft följande sammansättning under året:
Lars-Eje Larsson ordförande, Ulla Kollind, Annika Kjell Nyberg, Anette Krantz, Agneta
Ernström suppl. och Lasse Söderholm suppl.
Invalsnämnden
Den samlas varje år för att välja in nya medlemmar till Göteborgs konstnärsklubb
Bengt Heinö, Pieter Hübinette, Hillevi Nagel, LizCarina Karlsson, Jon Forsman, Nina Nilsson
suppl, Lena Irwall suppl, Gunnar Binder ständig sekr.
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