Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2018

Göteborgs konstnärsklubbs styrelse:
Birgitta Holmström ordförande, Britten Löfqvist vice ordförande, Britta Kleberg sekreterare
Ledamöter Bud Barbro Andersson, P O Netterblad, Eva Wilms och Helene LutherLundgren.
Adjungerade ledamöter har varit Stefan Holmström som är klubbens kassör och Zdenka
Kalisky som har varit klubbmästare.
På årsmötet valdes en styrelse. En del ledamöter fortsatte i styrelsen och en del nya kom in.
Efter årsmötet har styrelsen haft 7 protokollförda möten. Styrelsen har haft ett par möten med
Galleristyrelsen för att diskutera den fortsatta verksamheten. Den 1 juli 2016 upprättade
Higab ett första handskontrakt 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 2018 har ingenting hänt ang.
hyressättningen, beskedet har flyttats på fram i tiden.
Årsmöte: Torsdag den 22 mars kl. 19.00 hade klubben sitt årsmöte på Galleri Majnabbe.
Höstmöte: Torsdag 26 oktober kl. 19.00 på Galleri Majnabbe.
Medlemmar som avlidit under året är: Birgitta Dahlström
Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start den 23 januari
och på hösten började man den 24 september. Krokischema finns på hemsidan.
Föredrag på Galleriet kl. 19.00:
Torsdag 15 mars. Konstnär och fotografen Monica Englund visar bilder och talade om
hennes uppväxt i Härnösand och hennes liv tillsammans med Lars. Den 12 april
på Galleri Majnabbe. Pekka Turinen och Ritva Kovalainen fotograf, lärare och professor
pratar om sina konstnärsliv i samband med deras utställning på galleriet. Torsdag den 18
oktober kl. 19.00. Hur dokumenterar vi våra bilder, föreläste gjorde Hillevi Nagel och Claes
Jansson. Den 8 november Plåta blommor - kan de va nåt? Karin Berglund, föredragshållare
Konstresan fredag 1 juni gick till Skissernas museum i Lund. Skissernas Museum har
världens största samling skisser och förarbeten till offentlig konst.
Konstresan fredag 5 oktober Land Art X-site längs Kattegattleden (X)sites är
utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna
Kattegattleden.
Den traditionella vårfesten med knytkalas och med levande musik av 9 st dragspelsmusiker
Accordion Black Nails ägde rum fredagen 18 maj. Julfesten med knytkalas den 7 december
med trubadur Per Rehnberg. Klubben delade ut 2 st kamratstipendier under julfesten till
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Birgitta Nyström för 2017 och för hennes insatser att dra utställare till galleriet. Lasse
Söderholm för 2018 för hans initiativ att ta in verksamheter till våra lokaler under sommartid.
Galleri Majnabbes utställare har under året varit:
27 januari-11februari
17 februari-4 mars
10-25 mars
7-22 april
29 april-20 maj

Olle Zetterquist & Sten Lindholm
David Bramham & Anders Åstrand
Gerd Ekdahl Hasse Ekdahl
Ritva Kovalainen & Pekka Turunen
Vårsalongen, medlemsutställning

1-16 september
22 september-7 oktober
13 oktober-28 oktober
3-18 november
24 november-16 december

Hedvig och Sunniva Ingvarsson & Mats Svensson
Håkan Olsson & Ingegerd Hyltén-Cavallius
Gunnar Bergh & Världens kvinnor
Helena Backmark & Karin Berglund

Jarl Ingvarsson & Marie Capaldi

Målarresan
Årets målarresa i september gick till Viskafors. Gruppen målade ute/inne. 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 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: Anette Krantz ordförande, Ulla Kollind, Agneta Ernström, Arne
Boughardt, Lasse Söderholm, Göran Johansson, Birgitta Wikström och Gunnar Binder
Invalsnämnden
Samlas minst två gånger/år för att välja in nya medlemmar till Göteborgs konstnärsklubb
Hillevi Nagel, LizCarina Carlsson, Jon Forsman, Nina Nilsson, Lena Irwall, Elisabet
Wahlström, Gunnar Binder är ständig sekreterare.
Viktig information
Har du flyttat så meddela din nya adress till Gunnar Binder eller skicka e-post till
gallerimajnabbe@telia.com, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över våra medlemmar.
På klubbens hemsida kan du se aktuella program. Om du har någon separatutställning nu
under året, så skicka gärna uppgifter till Roger Nilsfelt roger.nilsfelt@gmail.com, så finns
detta på hemsidan. www.goteborgskonstnarsklubb.se
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