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Gottsunda Konstgille (GK)    
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelse:   Ylva Stolpe ordförande, Gärd Härtfelder sekreterare, Marita Goodrich kassör, Rita 

Larje och Rama Bhikhabhai ledamöter. 

Revisorer:  Sylvia Järvenson, Inge Håkansson (suppleant) 

Valberedning:  Ia Torelm (sammankallande), Ingrid Hansson, Eva Pavek och Anders Olsson. 

Festkommitté:  Eva Henriët (sammankallande), Sylvia Järvenson, Birgitta Öberg och Angelika 
Ebert. 

PR-ansvariga:  Markus Forslund, Ylva Stolpe, Britta Roxin och Rama Bhikhabhai. 

Webmaster: Markus Forslund. Uppdragsbeskrivning fastställd 13/2 2018 

 Hemsida:   www.gottsundakonstgille.se Organisationsnummer: 802469-5846 

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden samt två telefonmöten och däremellan 
många mejl- och telefonkontakter. Kontakten med medlemmarna sker också i stor utsträckning via 
mejl. 

Antal medlemmar vid årets slut: 72, varav tre hedersmedlemmar. Tre medlemmar har slutat, tio nya 
medlemmar har tillkommit under året.   

Medlemsavgiften för helår var 250 kr, för ungdomsmedlem 100 kr, utställningsavgift för såväl 
vårsalongen som höstsalongen vardera 300 kr, för ungdomsmedlem halv utställningsavgift. Till detta 
kommer provision på 10 % på ev. försäljningssumma. 

Årsmöte  

hölls 13/2 i Kvartersgården, V.Birgers väg 49. 22 medlemmar deltog.                                                         
Efter sedvanliga förhandlingar vidtog planering av vårens aktiviteter. Marknaden som lokal för 
vårsalongen beslutades. Efter fikapaus visade konstnär Ingvar Staffans exempel på alternativa 
inramningsmetoder. 

Medlemsmöten:  

Höstmötet 18/9 med 16 deltagare i Kvartersgården med planering av höstens program. Beslutades att 
ansöka om Uppsala kulturnämnds evenemangsstöd för 2019. Lokal för höstsalongen Marknaden, som 
förses med förbättrad belysning. Efter förhandlingarna berättade Allison Shenton, bördig från Zambia, 
om sitt hemland och sitt konstnärskap. 

17/10 extra planeringsmöte för höstsalongen, 15 deltagare. 

 

http://www.gottsundakonstgille.se/
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GK:s utställningar 

Vårsalong 10 – 25/3  i Marknaden, Gottsunda Kulturhus. Utställningskurator Anna Ehn/Ulf Wrange, 
Anna Ehn  invigningstalare. 34 medlemmar ställde ut 70 verk. 10 verk såldes för 26.900kr                     
(7 konstnärer). Event: Folkmusik med Pensionärsdraget och Linedance med Treklangens linedansare. 
I närliggande Trekanten visade Kees Geurtsen, en av grundarna till GK, affischer från tidigare 
utställningar. En bild-och formklass från Gottsundaskolan  hade bildlektion i  utställningen.                                                                                                                                                   
Alla utställare medverkade som värdar, c:a 1420 besök noterades.. Mingelparty avslutade vårsalongen. 

Höstsalongen 10 – 25/11 i Marknaden, Gottsunda Kulturhus. Utställningskurator Bodil Gellermark 
var också invigningstalare. 27 medlemmar ställde ut 96 verk, varav 8 såldes för summa 14.500kr        
(8 konstnärer). Alla utställare medverkade som alltid vid GK:s utställningar som värdar och               
c:a 1.145  besök noterades. Event:  Pensionärsdraget spelade folkmusik och linedansare från 
Treklangen uppträdde.                                                                                                                                   
Hösten 2014, 2015, 2016 och 2017 ordnade GK tillsammans med bildlärare specialvisningar för 
niondeklasser från Gottsundaskolan , planerat även för denna höst, men inställt på grund av branden i 
Gottsundaskolan.   Mingelparty avslutade utställningen.                                     

Konstresor/visningar 

22/2 arrangerade GK en konstresa till Valdemarsudde- Sigrid Hjerténutställningen samt 
Liljevalchs vårsalong. 49 deltagare, varav 18 GK-medlemmar, 12 UKF-medlemmar, 6 medlemmar i 
andra konstföreningar.  

Två GK-medlemmar var representerade vid Nordiska Akvarellsalongen i Upplands Väsby. 

1/6 deltog 7 GK-medlemmar och 7 UKF-medlemmar i av UKF arrangerad resa till Villa Akleja, 
Vaxholm. 

31/8 deltog  11 GK-medlemmar i av GK anordnad  resa till Lars Lerins utställning på Liljevalchs. 

9/10 deltog 7 medlemmar i ateljébesök hos konstnär Ingvar Staffans..  

Dec 2017- jan 2018 visade Marita Goodrich med anledning av Finlandsjubileum bilder i Trekanten, 
Gottsunda Kulturhus. Flera GK-medlemmar har under året haft separatutställning på andra platser än i 
Gottsunda Centrum.. 

  

 Övriga aktiviteter 

Gottsundadagen 17/11 inföll detta år under höstsalongen. Målning med barn ordnades i 
utställningslokalen. 

Målarcirkeln i källarlokalen V. Birgers väg 51 har pågått hela året, 8 deltagare. Cirkelledare Johan 
Jonson. 

Samarbetet med Gutasund, privat omsorgsboende i Gottsunda, har fortsatt och består av ”stafett”- 
utställningar. Årets utställare: Mirjam Bergling och Ylva Stolpe, Gärd Härtfelder, Sylvia Järvensson 
och Eva Henriët, Staffan Sandler. Rita Larje ansvarar. 

Remissvar har avgivits till Uppsala Kulturförvaltning beträffande förslaget till nytt kulturpolitiskt 
program (6/9 2019) 
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Samverkan 

UKF-samarbetet har fortsatt och varit utvecklande. Diskussioner har förts om  möjlighet för GK-
medlemmar att delta i UKF:s mingelträffar. 

Samarbetet med Studiefrämjandet är viktigt och till god hjälp för GK. Samarbetsersättning utgår för 
kurser, cirklar och kulturprogram enligt studieförbundets regler. Kontaktperson Gunnel Sörbom. GK 
tackar för gott samarbete.  

GK uppskattar också att UKFAB/Gottsunda subventionerat hyran för utställningslokalen.  

GK uppskattar också Kulturnämndens välvilliga inställning. Kulturnämndens evenemangsstöd för 
vår- och höstsalong 2018 beviljat med 15.000kr. Ansökan om evenemangsstöd för 2019 liksom 
redovisning för 2018 års evenemangsstöd har inlämnats. Ansvariga: Ordförande och Sylvia Järvenson, 
adjungerad. 

Kulturnätverket i Gottsunda har haft några träffar under året, som GK:s ordförande och/eller 
sekreterare deltagit i. Kultursamordnare i Kulturhuset är Ellen Ferngren. 

Tack också till bostadsrättsföreningen Serenaden, som tillhandahåller lokaler utan kostnad, då fem 
GK-medlemmar bor inom området. 

 

Uppsala i jan 2019 

 

 

Ylva Stolpe   Gärd Härtfelder   Marita Goodrich 

 

 

Rita Larje   Rama Bhikhabhai 

 


