Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2017

Göteborgs konstnärsklubbs styrelse:
Ordförande Birgitta Holmström
Vice ordförande Birgitta Nyström
Sekreterare Britta Kleberg
Ledamöter Bud Barbro Andersson, Lisskulla Brenner, Britten Löfkvist och P O Netterblad.
Kassör Stefan Holmström, stödmedlem dock inte medlem i styrelsen.
Styrelsen inom sig kunde inte utse någon kassör. Därför har den fd revisorn tagit rollen som
kassör för klubben. Vi har en ny revisor externt, hon heter Berit Barkin.
På årsmötet valdes en styrelse. En del ledamöter fortsatte i styrelsen och en del kom in nya.
Efter årsmötet har styrelsen haft 6 protokollförda möten. Styrelsen har haft ett par möten med
Galleristyrelsen för att diskutera den fortsatta verksamheten. Den 1 juli 2016 upprättade
Higab ett första hands kontrakt på våra lokaler. Det innebär hyreshöjningar under ett antal år
framåt. Vi har sökt bidrag från Kulturnämnden och beviljats stöd. Vi har haft kontakt med
politiker, Higabs tjänstemän och föreningsnätverk mot de höjda hyrorna som drabbar många i
Göteborgs kultursektor. Stadsledningskontoret ska tillsammans med Higab se över hyrorna
för alla som har liknande verksamhet som vår. Men under 2017 har ingenting hänt ang.
hyressättningen.
Klubbmästare Zdenka Kalisky, med stöd av Zehra Ay och Gudrun Blom.
Årsmöte: Torsdagen den 30 mars kl. 19.00 har klubben sitt årsmöte på Galleri Majnabbe.
Höstmöte: på Galleri Majnabbe ägde rum Torsdag 26 oktober kl. 19.00
Medlemmar som avlidit under året: Antonio Priore, Christine Waller, Algot Galle.
Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start den 23 januari.
Lasse Söderholm och Anette Krantz bokar krokimodeller, och krokischema på hemsidan. Ann
Ericsson, Britt-Marie Hero ansvarar över lokaler, kaffe mm.
Föredrag på Galleriet:
Torsdag 9 april. Skulptören Thord Tamming visar bilder och talar bl.a. om rondellhundar
och yttrandefriheten. Söndag 23 april på Galleri Majnabbe. Elisabeth Olsson Wallin
fotograf bildkonstnär och regissör pratar om sitt konstnärsliv i samband med hennes
utställning på galleriet.
Torsdag 5 oktober Lisbeth Ahnoff berättade om sina föräldrar Thore och Britta och deras
konstnärsliv Torsdag den 9 november på Galleriet Ragnar Schmidt, Växelbruk- en
konstnärlig utvecklingshistoria
Konstresan fredagen 5 maj gick till Åklagarmyndigheten, Jönköping, för att se en samling
av förfalskad konst. Resan fortsatte till Omberg med en guidad visning av Ellen Keys Strand.
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Fredag 20 oktober gick resan till Wanås för att se aktuell utställning i slottsparken.
Den traditionella vårfesten med knytkalas och dans till levande musik av Kaj-Stefans med
Mikael ägde rum fredagen 2 juni. Julfesten med mat och dryck var den 8 december med
levande musik av Gothiacovers.
Galleri Majnabbes utställare har under året varit:
21 januari-5 februari
11 februari-26 februari
4 -19 mars
25 mars -9 april
21 april - 21 maj

Marianne Sterner & Britta Strömbeck
Håkan Wester & Emma Jönsson
Yvonne Eklöf Björn Skogström
Arvid Hedin & Liz Carina Karlsson
Elisabeth Ohlsson Wallin

2 - 17 september
23 september-8 oktober
14 oktober-29 oktober
4 - 19 november
25 november- 17 december

Tomas Ekvall & Jenny Wik
Rolf Björn & Anders Gren
Per Sångberg & Louise Villa
Julia Olofsson & Bengt Wennberg

Decembersalongen för klubbens medlemmar

Vid flera tillfällen har barn från förskolan besökt och arbetat i galleriet. Britten Löfqvist har
tillsammans med utställande konstnär haft konstsamtal med barnen och därefter en workshop
då barnen själva fått pröva på. 93 förskolebarn, 30 lågstadiebarn och 26 vuxna har besökt
galleriet. Ett samarbete med Göteborgs Stad kulturförvaltning
Målarresan
Årets målarresa i september gick till Åh, 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
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 vaktar galleriet. Han är adjungerad till styrelsen och är dess ständig
sekreterare. Jan Dahlqvist gör vernissagekort och hemsidan. Galleristyrelsen har haft följande
sammansättning under året: Lars-Eje Larsson ordförande, Anette Krantz , Ulla Kollind,
Agneta Ernström, Arne Boughardt, Lasse Söderholm, Jan Dahlqvist, Gunnar Binder
Invalsnämnden
Samlas minst två gånger/år för att välja in nya medlemmar till Göteborgs konstnärsklubb
Bengt Heinö, Pieter Hübinette, Hillevi Nagel, LizCarina Carlsson, Jon Forsman, Nina
Nilsson, Lena Irwall, Gunnar Binder är ständig sekreterare.
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