Verksamhetsberättelse för 2021
Medlemmarna
Antalet medlemmar i Värmlands Konstförening var vid årets slut 933. Medlemsavgiften var 150 kronor,
men 100 kronor för medlemmar upp till 25 år.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Stefan Norén, ordförande, Lena Bonnevier, vice ordförande o.
webbredaktör, Gudrun Andersson, sekreterare, Maria Holm, klubbmästare, Margareta Wallin Wictorin,
studieledare, Sten Blomberg, Elsa Hallbäck, Staffan Lidén Gunner och Evalena Lübeck.

Kassör och ansvarig för medlemsregistret
Ingrid Lendrup har utanför styrelsen anlitats som kassaförvaltare och ansvarig för medlemsregistret.

Revisorer
Revisorer var Johan Magnusson och Anders Marmon, suppleanter Göran Rönnbäck och Maude
Stefanson.

Inköpskommitté
Uppdraget som inköpskommitté fullgjordes av Elsa Hallbäck, Staffan Lidén Gunner och Sten Blomberg,
med Maria Holm som reserv.

Valberedning
Valberedningen utgjordes av Björn Samuelsson och Karin Bodland-Johnson.

Årsmötet
Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 13 april, med 15 deltagare.

Styrelsemöten
Styrelsen höll elva sammanträden under året (de sju första digitalt via Zoom).

Vårsalong
En vårsalong kunde – trots pandemin och med begränsat samtidigt insläpp – arrangeras i Sundsbergs
gård, Sunne, 1–30 maj. Föreningen Sundsbergs gårds vänner var medarrangör och bemannade därmed
salongen under perioden. 23 inbjudna medlemmar i Värmlands konstnärsförbund medverkade.
970 besökare räknades in. Verk för 128 800 kronor såldes.

Höstsalongen
Årets höstsalong var den 86:e salongen i ordningen. Den hölls i Kristinehamns konstmuseum 2 oktober–
21 november. Salongen var öppen att söka till för alla intresserade, med vardera två verk.
Utställningen omfattade 149 verk av 105 utvalda konstnärer. Ansökningarna gjordes digitalt, och verken
bedömdes alltså av den inbjudna jurykvinnan konstnären och konstpedagogen Carina Fihn, Göteborg,
utifrån foton. Härtill kom förstås de fyra stipendiaternas många självvalda verk i ett eget rum..
Vernissagen hölls utan invigningstal, för undvikande av trängsel, men tre av årets stipendiater kunde
hyllas med sina diplom. 2 400 besökare såg salongen under utställningsperioden. Försäljningssumman
uppgick till 353 800 kronor.
Höstkatalogframsidan utgjordes av en målning av konstnären Kerstin Wessberg, Karlstad, som även
gjorde årets konstnärsporträtt (måleri och collage) till medlemsutskicket. Originalet tillfördes som vanligt
”vår” porträttsamling hos Värmlands Museum.

Bussresa
En starkt subventionerad bussresa till höstsalongen anordnades den 10 oktober, i stället för till
vernissagen (för undvikande av pandemiträngsel). Den erbjöds att utgå från Arvika, men gick, i brist på
anmälningar därifrån, från Karlstad. 20 medlemmar deltog, och kunde också se en utställning arrangerad
av Kristinehamns Konstmuseum i Kvadraten.
I samband med vårt besök kunde beviset på årets ungdomsstipendium lämnas över till stipendiaten.

Stipendierna
Thor Fagerkvists konstnärsstipendier tilldelades Annie Lindgren, Fengersfors, och Jonas Holmström,
Karlstad. Stipendierna var på 25 000 kronor vardera.
Åke Lekmans resestipendium tilldelades Erika Broman, Karlstad. Katrin Westman, Östra Ämtervik,
erhöll Pingels ungdomsstipendium. Båda summorna var 10 000 kronor.

Miniutställning
Som marknadsföring bland annat inför höstsalongen arrangerades från 7 september till 3 oktober en
miniutställning i glasskåpen på bottenvåningen i bibliotekshuset i Karlstad, med medverkan av sju av
konstnärsförbundets åtta nyinvalda medlemmar 2021.

Medlemslotteriet
Cirka hälften av föregående års medlemsavgifter bör enligt stadgarna användas till inköp av konst till
medlemslotteriet, ur våra egna salonger. 2021 utlottades konstverk till ett värde av 90 100 kronor.
Dragningen skedde den 18 november hos Region Värmland, av föreningens revisorer Anders Marmon
och Johan Magnusson och med ordförande Stefan Norén och kassör Ingrid Lendrup närvarande.
Vinstutlämning ägde rum 4 december på Galleri Konst i Karlstad.

Styrelseutbildning
Staffan Lidén Gunner och Stefan Norén deltog 17/10 i konstbildning under ”Konstföreningarnas
Höstdag" i Kristinehamns konstmuseum och Kvadraten i regi av Värmlandsdistriktet i Riksförbundet
Sveriges Konstföreningar.

Anslag
Från Region Värmland erhölls bidrag till verksamheten med 22 000 kronor. Från Karlstads kommun
uppgick bidraget till 4 000 kronor.
Föreningen har även beviljats ett villkorat bidrag från Region Värmland för utvecklande av
webbsalonger.

Slutord
År 2021 har för oss, liksom för alla andra föreningar, varit ett år av sänkta ambitioner med anledning av
de restriktioner som följt pandemin. Vi har inte kunnat bjuda in er medlemmar till vare sig något
vernissagemingel eller någon intressant föreläsning.
Men vi har lyckats genomföra två salonger, utan tidsbegränsning och med fina såväl besökssiffror som
försäljningssummor. Det gläder oss desto mer!
Den öppna salongen gav oss ett tillskott av medlemmar som vi förstås hoppas få behålla, till stöd för det
värmländska konstnärskollektivet. Precis som i fjol ber vi också er att tala väl om oss och hjälpa oss att
bli ännu fler!
Tack för det gångna året!
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