
Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2006 
 
Verksamhetsåret började med utskicken för galleriets vårutställningar och 
modellteckningen. Galleri Majnabbes utställningar finns i en separat verksamhetsberättelse.  
 
Modellteckning med kroki har varit  rikt varierat med 12 måndagar under våren och 12 
under hösten. Ann-Pia Azizuddin har ansvarat för programmet som utöver traditionell 
kroki haft egyptisk magdans, parmodell, flamecodans, hip hop dans och indisk tempeldans. 
Detta har mer och mer uppskattats av föreningens medlemmar. 
 
Föreläsningsserien började med ett fint framförande av Bera Nordahl från 
Akvarellmuseet i Skärhamn om "Naturen i Konsten" den 23 feb. Under hösten hade Georg 

Suttner ett mycket välbesökt samtal om konst i samband med hans utställning på galleri 
Majnabbe 29 okt. Monica Englund  visade bilder ur sin produktion 16 nov,  som fotograf 
från de allra tidigaste då hon fick en kamera för första gången till senaste offentliga 
utsmyckningarna. Mycket personligt och intressant. 
 
Våren hade en filmkväll 16 mars med en dokumentär om den franske  konstnären 
Christian Boltanski, född 1944. En mycket givande afton  med intressanta samtal efteråt. 
Hösten hade en filmkväll med japansk animefilm 30 nov. Då visades "Gauche the 

Cellist" av  Takahata. Filmen hade underbara bakgrundsakvareller och livlig animation 
till klassisk musik. Anime-kännaren och serietidningsöversättaren Per A. J. Andersson från 
seriefrämjandet föreläste och presenterade filmen. 
 
Klubben iscensatte en flamecokväll den 4 april. Ana Martinez dansade, Emil Pernblad 
spelade gitarr och Antonio Cordoba sjöng  under tre pass då det fanns möjlighet att 
teckna. I pauserna bjöds det på tilltugg och vin som klubbmästarna sedvanligt anordnat 
med mycket finess. Alla tyckte att det var mycket givande och ansåg det som ett koncept 
att upprepa i framtiden. 
 
Till våren fanns storstilade planer på en konstresa till Berlin. Den fick ställas in pga för få 
anmälningar. Berlinresan blev ändå av under andra former under hösten 10-15 oktober då 
ett 15-tal medlemmar reste. Det var ett rikt och intressant program som Anette Krantz och 
Birgitta Dahlström satt ihop. 
 
Målardagar på Orust hölls 30 sept-1 okt med inkvartering på Tofta gård. Dagarna bjöd på 
omväxlande natur och närhet till hav och skog.   
 
 Medlemsutställningen den 22 april - 14 maj hade temat "Kroppsligt". Det associerades 
mycket till människokroppen men där fanns mycket annat abstrakta  och mångtydiga 
kroppar. 
 
 
Vårfesten  hölls 12 maj och bjöd på underhållning och dans till Sam Vesterbergs band. 
Alla hade med sig sin egen mat och  en välkomstdrink ingick i entréavgiften. Under kvällen 
framfördes dikter av Kerstin Rauserk, Jila Mossaed och Katarina Strandberg.  
Styrelsen delade ut 2006 års kamratstipendium till Elisabeth Riisager och Marita 

Wallin. 
 



Julfesten den 15 dec bjöd återigen på underhållning och dans till Sam Vesterbergs band. 
Denna gång iscensattes ett riktigt knytkalas med ett stort buffébord. Bejublade 
framträdanden och sång av ett flertal klubbmedlemmar och dans fram till midnatt. 
 
Vid alla föreläsningar, filmaftnar, musiktillställningar och fester har klubbmästarna varit 
på plats innan och dukat upp smörgårdsbord, frukt och vin. Ordningställt bord och stolar 
samt plockat undan det mesta efteråt. Vi tackar Anna Ruckman och Annika Kjell-

Nyberg för deras insats. 
 
Styrelsen har samlats 7-8 gånger under året. Flertalet av sammankomsterna har 
kombinerats med packning av utskick till medlemmarna. Sammanhållningen har varit god 
och vi hade mycket trevliga och givande sammankomster under sommaren. Den 12 juni 
hos Anette Krantz på Brännö med knytkalas och samtal om föreningens framtid och ett 
förberedande samtal om jubileumsåret 2008. Den 3 augusti träffades vi hos Birgitta 
Dahlström på Öckerö och då med Lisbeth Ahnoff som gäst. Vi samtalade om vad 
jubileumsskriften skulle innehålla och lyssnade på vad Lisbeth hade för tankar. Mycket 
kommer att presenteras under kommande årsmöte. Den 5 september träffades vi på 
Majnabbe med Lars-Eje Larsson och Gunnar Binder för att diskutera jubileumsårets 
utställningar.  
Styrelsens sammanställning efter årsmötet 31 mars 2006 blev följande 
Davey Hammarsten ordförande 
Anette Krantz vice ordförande 
Gunilla Wilén sekreterare 
Jon Forssman kassör 
Birgitta Dahlström ledamot 
Gudrun Blom ledamot 
Ann Ericsson ledamot 
Lena Birath suppleant 
Eva Göransson-Apelqvist suppleant 
Anna Ruckman klubbmästare 
Annika Kjell-Nyberg bitr. klubbmästare 
 
Hedersmedlemmar 2006 blev Sture Lorentzen och Sten Lindholm utsedda under årsmötet. 
Klubben har nu 8 hedersmedlemmar. 
Antalet stödmedlemmar vid årets slut var .......... 
Nya medlemmar under året blev Gunilla Nadler, Gunilla Martinsson, Ulla Zimmerman, 
Birgitta Wikström, Bengt Falk, Monica Englund, Britta Grönstrand, Brita Stranne, 
Elisabeth Eriksson. 
Under året har följande medlemmar avlidit: Gun Börjesson,  
Antalet medlemmar vid årets slut var........ 
 
Tyvärr råkade Gunnar Binders dator bli stulen under hösten och mycket arbete fick läggas 
ner på att rekonstruera medlemsregistret. Vi hoppas alla kommit med igen. 
 
För styrelsen 
Davey Hammarsten 

 


