VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GÖTEBORGS
KONSTNÄRSKLUBB
2020
Göteborgs Konstnärsklubb har 288 medlemmar, varav 224 ordinarie medlemmar, och 64
stödmedlemmar. Nya medlemmar 2020 är 13 ordinarie och 6 stödmedlemmar.
Klubbens styrelse sedan årsmötet i mars 2020:
Britta Kleberg, ordförande
Extern kassör LiseLotte d´Aubergine
Marita Wallin, sekreterare
Zehra Ay, ledamot
Thomas Ekvall, ledamot
Annica Engström, ledamot
Lena Irvall, ledamot
Helen Luther Lundgren, ledamot (avgick under hösten)

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten. Flera möten har varit gemensamma
med Galleristyrelsen, och vid resterande har en representant från Galleriet varit närvarande.
Tanken är att ha en tät kontakt mellan styrelserna.

2020 har på alla vis varit ett speciellt år för oss alla, både personligt och för de flesta
verksamheter. Efter mars månad satte pandemin det mesta på paus.
Klubbstyrelsen planerade medlemsmöten, föredrag, fester och resor, som vartefter fick
ställas in pga smittläget. Vissa delar har i alla fall lyckats genomföras:
För trots pandemi och ingen anställd gallerivärd har många utställningar genomförts på
Galleriet. Minst en person från galleristyrelsen har varit ansvarig vid varje utställning och
konstnärerna har själva vaktat utställningarna.
Se Galleristyrelsens separata Verksamhetsberättelse.
GKK fick förnyat Verksamhetsstöd från kommunen med 220 000 kr. Samma som tidigare.
Hyresförhandling med Higab gjorde att vi kunde senarelägga kontraktets längd tills vi visste
att verksamhetsstödet beviljats.
Kamratstipendiefonden har givit utställande medlemmar ett utställnings-stipendium på
3500 kr då ett stort praktiskt ansvar har legat på dem.
ABF tycker att vi har värdefulla evenemang och stödjer därför varje vernissage och föredrag
med 1000 kr. Förutsatt att de är öppna för allmänheten.
Årsmöte hölls torsdag 29 maj i ordförandes trädgård på Gråberget.
Höstmötet genomfördes digitalt 16/12.
Medlemmar som avlidit under året Gudrun Nilsson, Ingrid Lundqvist, Doris Funcke och
Sture Lorentson.

Krokin fortsatte som vanligt måndagar 10.00 till 12.30 under vårterminen, men hösten
präglades av restriktioner och deltagarantalet sattes till 13 personer för att kunna sitta
smittsäkert. Detta ledde till kö, så sista månaderna fick bara medlemmar delta.
Krokin startade i september och man hann med 10 tillfällen innan coronaläget gjorde att man
fick ställa in de sista två gångerna. Anette Krantz arrangerade.
Flera föredrag var inplanerade, men fick ställas in och skjutas på framtiden.
Så fort smittläget tillåter kommer vi att återkomma med föredrag av Eva Fornåå,
Peter Johansson och Nina Bondesson.
Konstresa var inte heller möjligt att genomföra under detta pandemi-år. Korsa gränser och
sitta tätt i buss var helt enkelt inte tillåtet och många av oss är ju riskgrupp.
Målarresa till Halland var planerad.
Vårfest och Julfest – samma sak. Inställt. Styrelsen planerade länge att genomföra en
smittsäker Julfest, men fick till slut ge upp då smittan ökade igen.
(Så fort den här tiden är över ska vi ha en hejdundrande fest! )
Galleri Majnabbes utställare under året:
Trots läget har många utställningar kunnat genomföras. För mera info se Galleriets separata
verksamhetsberättelse.

Utställningar våren 2020 :
Thaléns minnesutställning 4 - 12 jan,
Lars Cederholm 18 januari – 2 februari Måleri från hjärtat
Ulla Pia Könönen 8 februari -23 februari Lilla galleriet
Rakel och Tekla Fröberg 8 feb – 23 feb Stora galleriet
Grafik och skulptur”Viva Pollina”
Bengt Rindner och Nina Kalinova 29 februari -15 mars Måleri och fotografier
Utställningar hösten 2020 :
Hemsökt ” 29 augusti – 13 september
Jan Matsson och Dan Fröberg samt Rakel, Tekla & Cecilia Bergman Fröberg
Konstrundan i Majorna 16 – 22 september
Gudrun Nilsson 1951-2020 26 september -11 oktober Stora galleriet
Jim Berggren 26 september – 11 oktober Lilla galleriet
” Stolen stulen ur ett sammanhang och andra grafiska berättelse
Anna Matsson & Christina Lindeberg 17 oktober – 1 november grafik och
blandteknik
Ulla Kollind – minnesutställning 7 november -22 november Stora Galleriet
Tilläggas kan att Klubben/Galleriet deltog i både Kulturnatta och Konstrundan i Majorna.
Inför 2021 kommer Klubben/Galleriet, förutom ordinarie utställningar, att delta både i
Crafts Day i maj och GIBCA under hösten.
Kamratstipendiet 2020 kommer att tilldelas Anette Krantz för allt arbete hon lagt ner för
Klubben under flera år.

Viktig information
Har du flyttat så meddela din nya adress till Jan Dahlqvist eller skicka e-post till
info@majnabbe.se, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över våra medlemmar.
På klubbens hemsida kan du se aktuella program.
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