Verksamhetsberättelse för Göteborgs
Konstnärsklubb 2019
GKK har 190 medlemmar och 33 stödmedlemmar
Göteborgs konstnärsklubbs styrelse sedan årsmötet i mars 2019:
Britta Kleberg, ordförande, Eva Wilms, sekreterare, Ledamöter, P O
Netterblad, Tomas Ekvall, Lena
Irvall och Helene Luther Lundgren.
Adjungerade ledamöter har varit Stefan Holmström som är klubbens kassör
och Zdenka Kalisky som har varit klubbmästare.
Efter årsmötet har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Styrelsen har haft ett par
möten med
Galleristyrelsen för att diskutera problem som uppstod. Tanken är att ha
gemensamma styrelsemöten nu när de två styrelserna är arbetande. Galleriets anade
pengabekymmer besannades och vi vara tvungna att avsluta gallerivärdens
anställning i september. Delar av galleristyrelsen ville lägga ner galleriverksamheten
men när hyreskontraktet visade sej löpa till juni 2021 beslöt klubbstyrelsen att driva
den vidare med ideella krafter. Utställarna får vakta själva eller be någon av de
frivilliga på listan, städa och fakturera själva. Dokument för utställarrutiner och
utställningsansvariga har upprättats.
Gallerikassören fakturerar utställarna provisionen som har sänkts från 40 % till 30 %
på gr. av eget arbete. Och massor av annat arbete och kommunikation sker med
ideella krafter och har fortfarande i februari 2020 inte hittat alla sina strukturer.
Klubbstyrelsen frågade i en enkät till alla medlemmar; Vad betyder GKK och Galleri
Majnabbe för dig och Göteborgs konstliv? Kris. Galleri Majnabbe och Göteborgs
konstnärsklubb har kris som kanske framgått på årsmötet. Galleriet ger för lite
inkomster och verksamhetsstödet är osäkert inför nästa år. Vi måste alltså skriva
en väldigt bra ansökan och behöver din hjälp. Kan du i max fem meningar beskriva
vad vår verksamhet betyder för dej och konstlivet i Göteborg. Väldigt många
svarade i positiva ordalag och starka känslor.
Vi fick förnyat verksamhetsstöd från kommunen. Dock ej höjt. ABF tycker vi har
värdefulla evenemang och stöder därför varje vernissage och föredrag med 1000 kr.
Förutsatt att de är öppna för allmänheten.
Årsmöte hölls torsdag den 22 mars kl. 19.00 på Galleri Majnabbe. Höstmöte hölls
torsdag 26 oktober kl. 19.00 på Galleri Majnabbe.

Medlemmar som avlidit under året är: Vera Thalén, Gunnel Gedell, Ingegerd
Hyltén Cavallius och Ulla Kollind.
Krokin fortsatte som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start den 21
januari och på hösten började man den 23 september. Krokischema finns på
hemsidan. Anette Krantz arrangerar.

Föredrag på Galleriet
27.11 Mona Wallström om ett konstnärsutbyte med Belarus
5.12 Marianne Sterner om sin släkting Siri Mayer som sa; Jag förstår inte konst
jag vill bara måla
Konstresan gick till Berlin med tre övernattningar, Rolfs buss, Birgitta Holmström
och Britta Kleberg arrangerade. 43 resenärer. Svensktalande guide i Berlin Andrea
Räder. Vi besökte konstbunkern Boros, Judiska museet, Charlottenburg, Hamburger
Bahnhof och andra konstinstitutioner
Vårfesten med knytkalas och med levande musik Martin och Uncas fredagen 18 maj.
Julfesten med knytkalas den 7 december med gruppen Balkan Express. Ny dukning
med ett lugnare rum och ett med musiken var lyckat.
Galleri Majnabbes utställare har under året varit:
26 Jan- 10 feb Stora: Hans Björnsson. Lilla, Jonathan Scott
16 feb-3 mars: Thomas och Jenny Christensen, hela galleriet
9 mars-24 mars: David Norrman stora. Lilla, Margareta Blomberg
30. Mars-14 april David Tedfeldt stora. Lilla, Elisabeth Gothe
27 april- 19maj Medlemsutställning
HÖSTEN
31/8 - 15/9: Fredrik Johansson. Lilla, Katharina Fornell
21/9 - 6/10: Barbro Öhrling. Lilla, Yrsa Grund
12/10 - 27/10: Lars Ekholm. Lilla, Nils-Gunnar Eek
12/10 - 27/10: Lena Irvall. Lilla, Jolanta Nowaczyck
23/11 - 8/12: Anita Carlsson, Eva-Britt Rosenquist. Lilla, Lena Birath

14/12 - 6/1 Minnesutställning med Vera och Arne Thalens egen konst och samling.
I maj avled konstnären och klubbmedlemmen Vera Thalén. Hennes make Arne
Thalén, också han konstnär och klubbmedlem, avled 2011. De var under många år
engagerade i Göteborgs konstnärsklubb. Deras enda släkting bad klubben om hjälp
med att ta hand om dödsboet. Vi flyttade i stort sett all deras efterlämnade konst till
ett förråd. Där gjorde vi ett urval som vi under en vecka i december och en vecka i
januari 2020 ställde ut i galleriet. Det blev en mycket uppskattad utställning. 43 av 67
verk såldes o inbringade 53.000 kr. Provisionen var 50% varur PO och Tomas erhöll
20% för nedlagt arbete.
Målarresan. I år blev det ingen eftersom den tiden sammanföll med Berlinresan
Galleri Majnabbes styrelse arbetar ideellt med att välja ut konstnärer för
utställningarna.

Galleristyrelsen har haft följande sammansättning under
året:
Anette Krantz ordförande t.o.m. juni, Ulla Kollind t.o.m juni, Lasse
Söderholm, Bengt Berg, Göran Johansson t.o.m. juni, Birgitta Wikström,
Gunnar Binder t.o.m. juni (?). Fyllnadsval hölls på höstmötet och då valdes fr.o.m.
oktober Margreth Ström, Linnea Åhlander och Christer Gårdestig. De har i
uppdrag att; göra layouter för programbladet, annonser i tidskrifter och göra andra
praktiska aktiviteter på galleriet. Till sin hjälp hade de Gunnar Binder anställd på
deltid för att sköta kontakterna med konstnärerna, ta hand om ekonomin och vakta
galleriet. På grund av pengabrist uppsagd i i augusti. Han var adjungerad till
styrelsen och dess ständige sekreterare. Jan Dahlqvist gör vernissagekort åt den
som önskar, sköter galleriets hemsida och gör utskicken till medlemmarna från och
med augusti.

Invalsnämnden
Samlades två gånger på hösten för att välja in nya medlemmar till Göteborgs
konstnärsklubb. Den består av; Hillevi Nagel, Liz Carina Carlsson, Jon
Forsman, Nina Nilsson fram till oktober, Gunnar Binder och Elisabet
Wahlström blev sammankallande från och med september.

Viktig information

Har du flyttat så meddela din nya adress till till info@majnabbe.se, på så sätt kan vi
ha en aktuell adresslista över våra medlemmar. Har du ny e-postadress? Skicka
den till Jan Dahlqvist, jan.dahlqvist.org så fortsätter du att få utskick från klubben
och galleriet. 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 läggs detta upp på
hemsidan. www.goteborgskonstnarsklubb.se
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