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Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året
Årets resultat är en vinst på 912 kronor.
Medlemmar
Antalet medlemmar har under året varit 129. Beslut finns i styrelsen att vi ska ordna ett särskilt
värvningslotteri för de av våra medlemmar som lyckas locka fler till vår förening.
Årets aktiviteter har varit:
Våren
Arkitekten Kjell Forshed berättade måndagen 2 mars på biblioteket om ”sitt” nya bostadsområde
på Hammarängen i Mariefred och om sina principer för arkitektur.
Lördagen 11 april besöktes Keramikens Hus i Strängnäs där keramikern Per Hammarström visade
sina verk och berättade om sitt arbete.
Om konstnären Max Liebermann (1847-1935) berättade Hans Lundén på biblioteket måndagen
27 april.
Vårterminen avslutades 28 maj med ett besök i Åkers engelska park där Evert Lidén visade oss
runt. Efter promenaden berättade Mats Ingemarsson om engelska trädgårdar.
Hösten inleddes med ett besök hos konstnärsparet Anita Gussander och Magnus Persson i deras
trädgård Kärret i Laxne. Vi visades runt i trädgården och fick också se deras konstverk.

Eskilstuna besöktes tisdagen 6 oktober och först såg vi återbruksanläggningen RETUNA med bl a
folkhögskolans återbrukslinje. Därefter lunch och visning av Eskilstuna Konstmuseums samlingar.
Den 13 oktober var det så dags att besöka det nya galleriet i Mariefred: POM Gallery där Pia
Rystadius, som är M:et i POM visade oss runt och berättade om verksamheten
Vecka 44 var det Konstens Vecka och då berättade på biblioteket Göran Yeudakimchikov
Malmquist och Galina Yeudakimchikava om sina konstnärskap och sina kontakter framför allt i
Vitryssland. Detta skedde den 3 november.
Medlemsnytt har kommit ut med två nummer. Vi hoppas få in fler e-postadresser från
medlemmarna för att nedbringa portokostnaderna.
Årets Harry Karlsson-stipendium delades i Åkers skola ut till Louise Wolter och i
Mariefredsskolan till Kathrine Åkerblom
Vår lilla Informationsbroschyr finns bl a på biblioteket i Mariefred..
Glöm inte vår hemsida www.mariefredakerskonstforening.se
Till våren planeras bl a besök på Lärarnas Hus med stor konstsamling och Grafiska Sällskapets
Galleri. Vidare en utflykt till någon närbelägen herrgård. Mer information kommer i vårens
Medlemsnytt.

