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HÖRSELSKADADES FÖRENING I STOCKHOLM 

KONSTKLUBBEN 

 

 

KONSTKLUBBENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 2019 

 
Konstklubben inom Hörselskadades förening i Stockholm har nu funnits i 58 år. 

 

Konstklubbens ändamål är att inom Hörselskadades förening i Stockholm stimulera intresset för 

konst och kulturella aktiviteter, att utlotta konstverk och konsthantverksalster mm samt att stödja 

och uppmuntra konstnärlig verksamhet. 

 

Efter årsmötets val 2019 konstituerade sig styrelsen enligt följande: 

 

Ordinarie: 

Nisse Forslund    ordförande 

Ewa Ericsson    vice ordförande samt vice sekreterare 

Gunnar Malmqvist    kassör 

Ann-Marie Norbäck    vice kassör  

Anna-Lena Hörnkvist    sekreterare 

Kerstin Dahlin Botvalde    klubbmästare 

Christina Sjöstrand Rydell   vice klubbmästare 

Karl-Gustav Håkansson    vice klubbmästare 

Karin Wiberg    vice klubbmästare 

 

Årsmötet valde också: 

 

Revisorer: 

Ingegerd Bergkvist 

Lars-Roland Hammarström 

 

Revisorsersättare: 

Barbro Loogna 

 

Konstråd: 

Birgitta Eriksson 

Inger Larsson 

 

Slutligen tillsatte årsmötet också en valberedning. 

 

Valberedning: 

Thomas Lindqvist ordinarie, sammankallande 

Monika Hammarström ordinarie 

Ulla Frohm ersättare 

 

Hedersmedlemmar är: 

Hjördis Bengtsson 

Yvonne Fondén 
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Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. Medlemsantalet var vid årets 

början 82 medlemmar och per den 31 december 2019 83 medlemmar. 

Inköp av konst inför de årliga konstutlottningarna sker regelbundet i samband med konstnärsbesök, 

Stockholms konstsalong och konstresor. Därutöver besöker ibland styrelsen konstnärer i deras 

(oftast ganska små) ateljéer för eventuella inköp. 

 

Under året har styrelsen informerat medlemmarna om kommande aktiviteter dels via Språkröret och 

HFR Stockholms hemsida dels via följebrev i samband med kallelse till årsmötet och i samband med 

kallelse till konstutlottningen. Dessutom har information om evenemang skickats med e-post till de 

medlemmar som har anmält e-postadress samt med brev till medlemmar utan e-post. 

 

Av nuvarande medlemsavgift 175 kronor har 125 kronor använts för inköp av konst/konsthantverk 

till konstutlottning och 50 kronor till administrativa kostnader.  

 

ARRANGEMANG: 

 

22 januari I denna andra visning av Nationalmuseet deltog 16 personer. Sammanlagt deltog 49  

                           personer i två mycket lyckade visningar av det nyöppnade museet. 

 

23 februari ÅRSMÖTE. 35 medlemmar deltog i mötet. Jean Pierre Sarocco berättade mycket  

                           intressant om sitt konstnärsliv och visade konst som hörde till berättelsen.  

                           Konstklubben köpte fyra större och tre mindre av hans akvareller. Före  

                           årsmötesförhandlingarna fick deltagarna en god buffé. 

 

5 mars Liljevalchs vårsalong besöktes av 19 konstklubbsmedlemmar. Tack vare en mycket  

                           skicklig guide, hörslingor och utmärkt skrivtolkning blev det en lyckad visning. 

     

                       

28 mars För tolvte året gjorde vi ett besök på Stockholms Konstsalong, som även denna 

                           gång höll till i Lavalhallen i Järla Sjö. 12 medlemmar deltog och röstade på många  

                           olika konstverk. De vinnande konstverken, som Konstklubben köpte in, var 

                           akvarellen ”Winter is coming” av Åsa Ceder och en keramiksäl av Elisabeth  

                           Jonsson. 

 

2 april                Södermalms konsthalls ägare Robert höll en intressant föreläsning om dels sin  

         bakgrund, dels om tillverkning av litografier och gicleer. Två gicleer köptes in,  

                          en av Karl Höglund för 1200 kronor och en av Sven Lidberg för 1100 kronor. 

 

juni Konstklubben hade planerat att ha en guidad visning på Södermalm och då också     

                           få göra ett besök i HRF Stockholms nya lokaler. Eftersom inflyttningen kom  

                           senare, ställdes denna visning in. 

 

15 augusti Ett besök utan föranmälan ordnades i Forum för levande historia. Tio personer från 

                           Konstklubben fick en trevlig guidad tur genom lokalerna. 

 

28 augusti Årets dagsutflykt med 30 deltagare gick till Enköping, där första stoppet var vid  

                           Salnecke slott med konstutställning och intressant förmiddagskaffe med berättande  

                           om verksamheten. Sedan imponerades deltagarna av de fantastiska målningarna i  

                           Härkeberga kyrka, även här med förträfflig guidning. Lunchen intogs i Alsta  

                           trädgård med berättande om verksamheten och utställning av textilkonst. På  

                           eftermiddagen åkte vi minitåg med guide genom Enköpings fantastiska parker och  

                          drack till sist eftermiddagskaffe i hamnkvarteren. 
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8 oktober Mosebacke ateljéhus besöktes av 26 medlemmar, som fick guidade visningar av 

                           sex ateljéer med åtta konstnärers verk. Efter visningen samlades alla i det  

                           gemensamma köket. Konstklubben köpte en torrnålsgravyr ”Tegelviken” av Hasse  

                           Lindroth, en oljepastellmålning ”Utsikt över Maria kyrka” av Maria Lundmark och  

                           en kortlek med olika konstmotiv av konstnärer från ateljéhus Mosebacke. 

 

26 oktober KONSTUTLOTTNING. 49 medlemmar deltog. Åtta konstverk lottades ut. Före 

utlottningen hade bilder av vinster samt en lista för fullmakt skickats ut till samtliga 

medlemmar. De medlemmar som var närvarande vid utlottningstillfället samt de 

som hade lämnat in fullmakt fick - enligt stadgarna – välja bland vinsterna. Övriga 

vinnare tilldelades vinst bland kvarvarande konstverk i den ordning de dragits.  

 Före utlottningen fick deltagarna möjlighet att se alla konstverk i lokalen på 

Malmgårds Före utlottningen serverades också en god buffé. Till sist avslutades 

eftermiddagen med dragning i ”närvarolotteriet”.  

 

19 november Etnografiska museet besöktes av 14 medlemmar, som först fick en kort presentation 

av museets permanenta samlingar, därefter mer ingående guidning kring den 

temporära utställningen 'A Way Away' med undertiteln 'Svenska fotografer möter 

världen 1862-2018'. Besökarna enades om att Etnografiska är ett museum väl värt 

att besöka oftare!  

 

 

Konstklubben har haft ett intensivt, innehållsrikt och inspirerande verksamhetsår. Vi hoppas, att 

medlemmarna också i framtiden ska finna klubben intressant och engagera sig för konst och 

konsthantverk i Hörselskadades förenings konstklubb. 

 

 

Styrelsen vill rikta sitt varma tack till alla medlemmar för visat intresse och stort engagemang.  

 

Stockholm i januari 2020 

 

 

Ewa Ericsson                                Gunnar Malmqvist                  Anna-Lena Hörnkvist                      

  

 

 

Christina Sjöstrand Rydell            Ann-Marie Norbäck                Kerstin Dahlin Botvalde                

 

 

 

 

 

 

Det undertecknade originalet till Verksamhetsberättelsen finns tillgängligt under årsmötet samt i 

den pärm, märkt Klubbar 2019, som finns i HRF-s lokal på Malmgårdsvägen. 
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