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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen för Gustavsbergs Konstförening får för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 
avge följande verksamhetsberättelse: 
 
Styrelse 
Ordförande: Margaretha Fernqvist 
Vice ordförande: Tom Nyström  
Sekreterare: Kjell Bergström 
Vice sekreterare: Katarina Törnvall 
Kassör: Inger Krarup 
Vice kassör: Åke Andreasson 
Webbredaktör: Peter Asshoff  
Arkivarie: Madeleine Ferm 
Medlemsregistrator: Åke Andreasson 
Kommunikatör: Malin Öh 
Ledamot: Eva Lindström 
 
Arbetsutskott: Maggan Fernqvist, Kjell Bergström, Inger Krarup 
Programgrupp: Maggan Fernqvist , Kjell Bergström, Eva Lindström, Tom Nyström  
Marknadsföring: Peter Asshoff, Malin Öh 
Materialförvaltare: Madeleine Ferm 
 
Revisorer 
Revisorer:  Marianne Preissler, Ulla Broman 
Revisorsuppleant: Per Bäckman 
 
Valberedning: Agneta B Tillberg (sammankallande), Åsa Ninasdotter och Rolf Pamnert. 
 
Antalet protokollförda möten har varit fyra. I mars drabbade den så kallade Corona-pandemin  
världen och pågick under resten av året, varför verksamheten under större delen av året bedrevs på  
sparlåga. 
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Aktiviteter under verksamhetsåret 
.  

Måleri och andlighet, Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke 
Utställningen på Millesgården med de tre andligt sökande konstnärerna, verksamma vid förra 
sekelskiftet, besöktes den 30 januari. 
 
Flygande betong 
Den 18 februari besökte föreningen Ark/des utställning ”Flygande betong- byggelementen som 
förändrade världen”. Utställningen anses ha satt fokus på en av 1900-talets viktigaste och 
samtidigt mest föraktade byggnadstekniska skapelser, det prefabricerade betongelementet. 
 
Digitala tips om konsthändelser 
Pandemirestriktionerna har hindrat föreningen att arrangera mänskliga samlingar/möten för 
medlemmarna under resten av verksamhetsåret. 
För att ändå hålla medlemmarna ajour med händelser och utställningar inom konstlivet, har 
hemsidan och e-post begagnats som informations- och inspirationskanaler, bland annat om 
öppna muséer och utomhusarrangemang såsom Elisabeth Ubbes utställning i fotoparken i 
Gustavsberg, Artipelag och Florian Harborts skulpturpark i Ingarö-skogen.  
 
Årsmötet för 2019 
Årsmötet sköts upp till den 14 oktober och hölls per capsulam, det vill säga via brev/mail. 67 
medlemmar deltog. 
Handelsbanksstipendiet, instiftat av Svenska Handelsbanken, på 10 000 kronor tilldelades Maria 
Johansson. Maria har erhållit pengarna, men det formella, högtidliga överlämnandet av stipendiet 
och ”checken” kommer att ske vid kommande årsmöte och jubileumsfirande.  
 
75- årsjubileum planeras, gåva framtagen 
Gustavsbergs konstförening bildades 1944 och styrelsen planerade ett festligt jubileumsfirande 
till årsmötet i mars. Firandet har skjutits upp till ett kommande årsmöte, då pandemin förväntas 
vara över. I samarbete med Gustavsbergs Porslinsfabrik har föreningenunder året tagit fram en 
jubileumsgåva i keramik.   
 
Övrigt  
Föreningen är ansluten till följande organisationer:  
Sveriges Konstföreningars Riksförbund,  
Sveriges Allmänna Konstförening,  
Föreningen för Grafisk Konst,  
BUS,  
Våga Se,  
Visit Värmdö. 
 
Föreningens ekonomiska verksamhet framgår av följande uppställning: 


