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Styrelse 

Ordförande  Seppo Kantola 

Vice ordförande Ulf Altskär 

Sekreterare  Marianne Grådal-Olsson 

Kassör  Märit Palmqvist 

Övriga ledamöter Maj-Lis Berglund 

  Lars-Peter Ekenberg 

  Birgitta Hilling 

  Emelie Wijk 

  Urban Gustafsson 

  Ingrid Kenne 

   

Styrelsen är uppdelad på 5 ansvarsområden. Under året har styrelsen haft 9 

protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Eva Martinsson 

Irma Svensson 

Margareta Eidem, suppl. 

 

Medlemmar 

Föreningen har vid årsslutet 328 medlemmar, varav 6 hedersmedlemmar. Bland 

medlemmarna som betalt in medlemsavgiften före 1:a mars har en snabbhetspremie 

(värde kr 250.-) lottats ut. Under året har antalet medlemmar varit nästan som förra 

året. Alla medlemmar uppmanas att försöka övertyga vänner och bekanta att gå in i 

föreningen för att stärka föreningens roll i kultursamhället. Styrelsen har tagit fram 

brevförslag som medlemmarna kan ta del av inför värvningsförsöken. Värva en ny 

medlem per familj och vi ökar medlemsantalet rejält!    

 

Utlottning av inköpt konst till medlemmarna 

Vid årsmötet 2014 utlottas 17 st. konstverk till ett inköpsvärde av ca kr 48.000. 

Ytterligare 4 vinster utlottas på årsmötet i det s.k. närvarolotteriet. 

 

 

Utställningar 

 

9.2-4.3  P O Netterblad Akvarell 

  Erika Jölle  Keramik 

   

1.6-28.6  Sara Alfredsson Konstverk 

  Astrid Gillenius Skulptur 



  Ellen Jacobsen Holvik Smyckeskonst 

  

 

7.9- 30.9   Anders Nils Nilsson Fotokonst 

  Maria Ray Johansson Textil/glaskonst 

 

30.11-21.12  Lotta Söder  Glaskonst/Acryl 

 

 

 

Kommande utställningar 2014 

 

Nästa års första utställning är den 8 februari. Utställare är Stig Gitse, mångårig 

tecknare på GP. Vernissagen och utställningen öppnas av Ulf Sveningson 

akvarellkonstnär och även han tecknare på GP. Vi är tacksamma till Birgitta Lundh-

Gitse på Kulturkontoret, Kulturhuset Fregatten, som är den som gett oss möjligheten 

att visa hennes fars teckningsgärning. 

 

I maj kommer konstnären Hasse Karlsson, Vitemölla, Österlen, att visa akvareller 

från framförallt vårt sydligaste landskap Skåne. 

 

I vanlig ordning kommer särskild inbjudan till våra evenemang att utsändas! 

   

Övriga arrangemang 

 

Konstföreningen har deltagit i flera av kommunens kulturarrangemang och stöder 

dessa när så är möjligt. I samband med årsmötet höll Pelle Stavfeldt en betraktelse 

över Tjörn i konsten. Till kaffet servera1de vår egen Hans Berglund sköna 

pianostycken o stämningen var på topp 

De s.k. konstcaféerna har ej återkommit pga. för litet intresse från medlemmarna.  

Det tycker vi styrelsen är tråkigt men vi är medvetna om att kulturutbudet på 

Fregatten är stort och att konkurrensen är hård.  

Har du förslag på ämne o föreläsare? Meddela oss detta så tar vi hand om ev 

förberedelse till arrangemanget och genomförandet! 
 

Stipendier 

 

Vi befäster vårt goda samarbete med Nösnäsgymnasiets Estetlinje och under våren 

2013 ordnades åter en jurybedömd utställning på Nösnäs Bibliotek för alla elever på 

gymnasiet. Bland alstren kunde man utskilja ett antal som skulle komma med i den 

slutliga bedömningen inför utställningen på Galleri Koch. 

Vi och gymnasiet fortsätter med att utdela var sitt stipendium omfattande en fri 

veckoslutskurs på Akvarellmuseet i Skärhamn, värde kr 2 900 per styck!  

De som utsågs som vinnare av priserna för 2013 erhöll dessa i samband med 

skolavslutningen i juni! Årets vinnare blev Naomi Cessford och Robbin Johansson. 

Utöver nämnda priser utdelades hederspriser till Karolina Zetterlund, Gudni 



Oláfsson och Felicia Kantling-Karlsson. Mycket populärt och uppskattat! Samarbetet 

kommer att fortsätta under 2014. 

 

Konstresor 

 

I maj reste 26 konstsugna medlemmar till Bohusläns Museum i Uddevalla. Vår guide 

Hans Berglund lotsade bussen via vägar o platser som vi inte sett tidigare! En 

historielektion på vägen! 

Vid museet togs vi väl om hand av guiden Birgitta Åhlund som sakkunnigt berättade 

om den sk Johnssamlingen som testamenterats till staden av John Johnson. En 

särskild historia i sig! 

Vi besåg också ett par andra utställningar som fångade vårt intresse. Efter besöket 

intogs en god lunch på Restaurang Kajkanten. Färden fortsatte till Galleri Gullmarn 

på Bokenäset där modern svensk konst visades i vackra o ljusa lokaler. Hemfärden 

gick via fagra Orust och belåtna resenärer tackade arrangören för en innehållsrik 

dag.  

Tag för vana att besöka vår hemsida www.stenungskonst.se där du kan se både vad 

som hänt i föreningen och vad som kommer att hända framöver! 

 

Vi har ett omfattande bildarkiv där du kan se vilka som deltagit i våra arrangemang! 

Du kanske hittar ett foto av dig själv! 

 

Volontärer 

 

Till våra utställningar och till övrig utställningsverksamhet på Galleri Koch vill vi 

gärna engagera våra medlemmar. Anmäl ditt intresse till oss via hemsidan eller 

genom Galleri Koch! 

  

Medlemskap 

 

Stenungsunds Konstförening är medlem i Sveriges Konstföreningar och 

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet. 

 

Vi vill till slut framföra ett varmt tack till dem som helt utan ersättning arbetat på 

Galleri Koch som informatörer! Vi vill också tacka Kulturkontoret för ett givande 

samarbete. 

 

Stenungsund i december 2013 

 

 

Styrelsen/Seppo Kantola   

http://www.stenungskonst.se/

