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

Antalet medlemmar vid årets slut: 68, varav två hedersmedlemmar. 

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

Årsmöte
hölls 17/2 i Kvartersgården, V.Birgers väg 49, där alla medlemsmöten äger rum om inget 
annat anges. 16 medlemmar deltog. 

Efter sedvanliga förhandlingar vidtog planering av vårsalongen. P.ga. Corona utbrottet fick vi 
sedan ställa in vårsalongen.

Årsmötet avslutades med ett kulturprogram där Ylva Stolpe kåserade kring "Gottsunda 
konstgille då och nu"

GK:s utställning

Höstsalong 7 - 22/11 i Marknaden, Gottsunda Kulturhus. 
23 utställare, 24 verk för 27 200:- såldes.
Höstsalongen genomfördes i coronans tecken: Ingen kurator, utlottning av utställningsytor, 
utställarna hängde själv sina verk. 
En liten enkät gjordes till våra medlemmar där en klar majoritet uppskattade upplägget av 
höstsalongen.
Höstsalongen fotograferades och lades upp på vår hemsida.

http://www.gottsundakonstgille.se/


Samarbetet med ”Stafett”-utställningarna i Gutasunds vård-och omsorgsboende påbörjade 
hösten 2015 har fortsatt. Ylva Stolpe ansvarig.

Övriga aktiviteter:
Målarcirkeln i källarlokalen V. Birgers väg 51 har pågått hela året. Sju deltagare. Cirkelledare 
Johan Jonson.
En collografikurs har genomförts med Sten-Erik Lindquist som cirkelledare, som 
presenterades vid höstsalongen.
En konstresa gjordes tillsammans med UKF till Liljevalchs vårsalong. 

Samverkan:
Samarbetet med Studiefrämjandet är av vikt för GK. Verksamhetsersättning utgår för kurser, 
studiecirklar och kulturprogram enligt studieförbundets regler. Kontaktperson: Catarina 
Lundgren. GK tackar för gott samarbete.

GK uppskattar att UKFAB/Gottsunda subventionerat hyran för utställningslokalen.

GK uppskattar också Uppsala Kulturnämnds välvilliga inställning. Vi har erhållit ett 
evenemangsstöd om 10.000kr för 2020.

Tack till bostadsrättsföreningen Serenaden, som tillhandahållit lokaler utan kostnad. 
Tre medlemmar bor i området.

Uppsala i jan 2021

Anders Olsson     Mats Börjesson                        Anna Persson

Klara Prytz                                 Sten-Eric Lindquist                   Elvi Carlsson


