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Valberedning Lena Dahlman, Sonja Engberg och Barbro Thalén.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året.
Inga styrelsearvoden har uppburits.
Medlemmar
Antalet medlemmar var den 31 december 156 personer. Styrelsen riktar ett stort tack till er
alla för att ni på olika sätt bidrar till Konstföreningens verksamhet och därmed stärker vår
positiva utveckling.
Årets resultat
Årets resultat är ett underskott på 7140 kr mot ett budgeterat minus på 9825.
Årets aktiviteter har varit:
Våren
den 15 mars besökte vi konstnären Karin Wennström i maken Håkans ateljé på Söder i
Stockholm. Hon berättade om sin och Håkans konst och om den utställning de just hade på
Grafikens Hus. Ett konstverk av Karin till detta års konstlotteri inköptes och på morgonen
därefter kunde vår ordförande ringa till Karin och tacka för senast och meddela att Grafikens
Hus brunnit ner.
Några dagar senare besöktes Stockholms Universitets Konstsamling. Nina Weibull visade
samlingen med stor kunskap och glödande entusiasm.
Vårens aktiviteter avslutades15 maj med att vår ordförande, Hans Lundén, visade oss runt i
Västertorp med sin oerhört rika samling skulpturer. Vi hade dessutom turen att bli insläppta i
det tryckeri som tidigare varit kyrksal och hade flera förnämliga målningar av Sven X-et
Erixon . En läcker måltid på Långbro Värdshus satte punkt för vårens konsthändelser.

Årets Harry Karlsson stipendium tilldelades en elev på Åkersskolan och en på
Mariefredsskolan. Vi har glädjande nog sökt och fått ett bidrag på 10.000 kronor från Rekarne
Sparbank för att kunna fortsätta med denna viktiga verksamhet.
Hösten
inleddes med att Hans Lundén under den något tillspetsade rubriken ”Tack vare Hitler och
Stalin” berättade om de konstnärer som i flykt från sina hemländer under andra världskriget
kom att berika den svenska kulturen. 45 personer lyssnade på Biblioteket i Mariefred.
Om förfalskningar berättade Peter Lloyd på Polisens Förfalskarmuseum i Stockholm den 21
oktober.
Konstnären Jonas Netterberg i Strängnäs visade sitt färgstarka måleri lördagen 8 november
och konstnären och styrelsemedlemmen i Grafikens Hus Mikael Kihlman visade i december
den pågående utställningen i den mycket ändamålsenliga och spännande lokalen i bankhuset i
Mariefred. Det är bara att önska Grafikens Hus lycka till med det viktiga arbetet att fortsätta
sin verksamhet.

Medlemsnytt har utkommit med ett vår- och ett höstnummer. Vi har erhållit
E-postadresser från ett antal medlemmar, som vi har kunnat sända meddelande till. Vi hoppas
att få in fler adresser och uppmanar de medlemmar som vi ännu inte fått någon adress ifrån att
höra av sig.
En stilig hemsida redigeras av Christer Nekby och adressen är:
mariefredakerskonstforening.se.
Vi är även med på Sveriges Konstföreningars hemsida och i Imariefred.nu.
Planerade aktiviteter för 2015 finns i det Medlemsnytt som medföljer det här utskicket
till årsmötet.
Hans Lundén, ordförande

