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Verksamhetsberättelse 2019
Styrelse:

Ordförande: Ylva Stolpe, sekreterare: Gärd Härtfelder, kassör: vakant t.o.m.
30/4- Stefan Fredblad timarvoderad vikarie, från 1/5 Mats Börjesson, övriga
ledamöter: Klara Prytz och Sten-Eric Lindquist. Från 18/3 efter stadgeändring
tillägg av ersättare: Anna Persson och Jenny Roxin.

Revisorer:

Sylvia Järvensson, Rama Bhikhabhai (ersättare).

Valberedning: Anders Olsson (sammankallande), Rita Larje och Rama Bhikhabhai.
Festkommitté: Eva Henriët , Sylvia Järvenson, Angelika Ebert och Christina Bergström.
PR-ansvariga: Markus Forslund, Brita Roxin och Ylva Stolpe.
Webmaster: Markus Forslund
Hemsida:

www.gottsundakonstgille.se Organisationsnummer: 802469-5846

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och däremellan många mejloch telefonkontakter. Kontakten med medlemmarna sker också i stor utsträckning via mejl.
Antalet medlemmar vid årets slut: 69, varav tre hedermedlemmar. Sex medlemmar har
slutat och tre avlidit, sju nya medlemmar har tillkommit under året.
Medlemsavgiften för helår var 250 kr, för ungdomsmedlem 100 kr, utställningsavgift för
såväl vår- som höstsalongen vardera 300 kr, för ungdomsmedlem halv utställningsavgift.
Till detta kommer provision på 10% på ev. försäljningssumma.
Årsmöte
hölls 12/2 i Kvartersgården, V.Birgers väg 49, där alla medlemsmöten äger rum om inget
annat anges. 21 medlemmar deltog.
Efter sedvanliga förhandlingar vidtog planering av vårens aktiviteter med vårsalong som
huvudaktivitet.
Efter fikapaus visade Sten-Eric Lindquist olika metoder att arbeta med litografiska tryck.
Medlems- och planeringsmöte 18/3 för beslut om stadgeändring (tillsättande av ersättare
till styrelsen), val av kassör samt planering av vårsalongen. Att utarbeta GDPR-policy för GK
beslutades. 22 deltagare i mötet.
Höstmöte 9/9 med 15 deltagare för planering av höstens program. Huvudprogram
höstsalongen. GDPR-policy antogs. Ansökan om evenemangsstöd från Uppsala kulturnämnd
beslutades.
Efter fikapaus visade Krystyna Gajewska hur hon arbetar med tiffanyteknik.

Planeringsmöte 4/11 inför höstsalongen med 9 deltagare.
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GK:s utställningar
Vårsalong 30/3 – 14/4 i Marknaden, Gottsunda Kulturhus. Utställningskurator konstnär Eva
Högberg, som också invigningstalade. 33medlemmar ställde ut 122 verk, varav 14 såldes för
s:a 10.050 kr. Event: Folkmusik med Pensionärsdraget, linedance med Träffpunkt Treklangen
och konsert med Karin Tenggren och Aldo Donatello. S.g.s. alla utställare medverkade som
värdar, daglig visning annonserades. C:a 1.100 besök noterades. Konstlotteri med av
medlemmar skänkta vinster till förmån för Jemens barn inbringade 4.720 kr. Mingelparty
efter avslutad utställning.
Höstsalong 9- 24/11 i Marknaden, Gottsunda Kulturhus. Utställningskurator och
invigningstalare konstnär Anette Wixner. 28 medlemmar ställde ut 89 verk, varav 18 såldes
för s:a 16.400kr. Event: Folkmusik med Pensionärsdraget (för elfte gången), linedance med
Träffpunkt Treklangen ( för tionde gången) och afrikansk dans med gruppen I AM HUMAN
(första gången).Utställande medlemmar fungerade som värdar, visning dagligen
annonserades. Konstlotteri till hjälp åt flyktingbarn inbringade 6.650kr. Höstsalongen
avslutdes traditionsenligt med mingelparty.
Samarbetet med Gottsundaskolans bildlärare med bildlektioner under utställningarna har
inte kunnat genomföras under 2019 på grund av branden hösten 2018 men planeras
återupptas framöver.
”Stafett”-utställningarna i Gutasunds vård-och omsorgsboende påbörjade hösten 2015 har
fortsatt. 2019 års utställare: Christina Bergström, Eva Pavek och Rama Bhikhabhai. Rita Larje
ansvarig.
Flera av GK:s medlemmar har under året haft separatutställningar på andra platser än
Gottsunda.
Konstresor
Valdemarsudde 20/3 tillsammans med UKF (Uppsala konstnärsförening).
Utställningar: Grez-sur-Loing: Konst och relationer samt Björn Wessman: En målares väg.
12 GK-medlemmar deltog
Millesgården 30/10 tillsammans med UKF. Utställningen Måleri och andlighet med Hilma af
Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke. 10 GK-medlemmar deltog.
Utställningsbesök med mindre grupp GK-medlemmar har gjorts på Uppsala konstmuseum,
Bror Hjorts hus, Ulva Kvarn och Tierps konsthall.
Övriga aktiviteter:
Målarcirkeln i källarlokalen V. Birgers väg 51 har pågått hela året. Sju deltagare. Cirkelledare
Johan Jonson.

Vid mat- och kulturfestival 21/9 i Gottsunda C ordnade GK välbesökt
målning med barn.
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Samverkan:
Med UKF ordnar GK gemensamma konstresor.
För tillträde i UKF:s mingelträffar krävs medlemskap i UKF, vilket flertal GK-medlemmar har.
Samarbetet med Studiefrämjandet är av vikt för GK. Verksamhetsersättning utgår för kurser,
studiecirklar och kulturprogram enligt studieförbundets regler. Kontaktperson: Catarina
Lundgren (ny 2019). GK tackar för gott samarbete.
GK uppskattar att UKFAB/Gottsunda subventionerat hyran för utställningslokalen.
GK uppskattar också Uppsala Kulturnämnds välvilliga inställning. Evenemangsstöd för våroch höstsalongerna 2019 beviljat med ansökta 10.000 kr. Redovisning för detta har lämnats
och ansökan om evenemangsstöd om 10.000kr för 2020 har beviljats..
Kulturnätverket i Gottsunda har haft några träffar, som GK:s ordförande deltagit i, helt i
linje med GK:s målsättning.
Tack till bostadsrättsföreningen Serenaden, som tillhandahållit lokaler utan kostnad.
Fyra medlemmar bor i området.

Uppsala i jan 2020

Ylva Stolpe

Gärd Härtfelder

Klara Prytz

Sten-Eric Lindquist

Mats Börjesson

