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Stockholm i oktober 2021 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/2021 

 

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Stockholms län 

Medlemsantal 

Under 2020/2021 har antalet anslutna föreningar varit 150. Av dessa är 107 arbetsplatsföreningar 

och 43 allmänna föreningar.  

 

Förtroendevalda 

Styrelse Vald t.o.m. Konstförening 

  stämman 

Ordförande   

Reigun Thune Hedström 2021 Konst – och Kulturföreningen SKR 

   

Styrelsen 

Heléne Andersson  2021 SAK   

Pia Idenstedt 2021 Täby konstvänner 

Bengt Samuelsson 2020 Trygg Hansa kf 

Torill Findeisen 2020 Österåker kf 

Eva Lundin    2022    Stockholms universitets Kf 

Britt Inger Nilsson    2021    Södertälje kf   

Jan Linder    2021    GSG 2021 

 

Suppleanter  

Yvonne Zetterman   2022    Astra Zeneca   

Kristina Stark   2022     Bergagalleriets kf  

Lotta Ricklander    2021    Konst – och Kulturföreningen SKR  

 

Hedersledamot 

Laila Filipsson 2021 Österhaninge kf 

 

Adjungerade till styrelsen   

Irene Lindström 2021 Konst – och Kulturföreningen SKR  

 

Revisorer 

Ronnie Peterson 2021 Konst – och Kulturföreningen SKR  

Erik Thordmark 2021  

 

Revisorsuppleanter 

Bo Odelius 2021 Kf Botvid  

Willy Edmark 2021 Tyresö kf  

 

Valnämnden  

Irene Lindström 2021 Konst – och Kulturföreningen SKR, ordf. 

Solweig Palmqvist 2021 Grafiska Sällskapet 

Miguel Escribano 2021 Tyresö kf       
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Mål för verksamheten 

 

Distriktets uppgift är att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter 

som bidrar till föreningarnas konstbildande verksamhet. Utveckla samarbete mellan föreningarna 

och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av medlemsträffar, seminarier och kurser. 

Distriktet är också länken mellan medlemmar, konstföreningar, och Riksförbundet Sveriges 

Konstföreningar. 

 

Vi har konkretiserat vårt uppdrag enligt följande: 

1. Distriktet ska vara en övergripande organisation, och bör inte anordna det 

som varje konstförening själv kan genomföra. Distriktets målgrupp är 

konstföreningarnas styrelser, som i sin tur sprider information i sina före-

ningar 

2. Distriktet kan anordna svåråtkomliga, och stundom dyra arrangemang som en 

enskild konstförening vanligen inte kan klara av.  

3. Distriktets ambition är att månatligen lägga ut nyhetsbrev på hemsidan. 

4. Distriktet bör utveckla kontakterna med konsthögskolan/konstskolor. 

5. Distriktet måste också bli bättre på att hålla kontakt med våra medlems-

föreningar 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av ord-

förande Reigun Thune Hedström, vice ordförande Bengt Samuelsson, sekreterare Eva Lundin, 

kassör Pia Idenstedt, studieledare Torill Findeisen, ledamöter Helene Andersson, Britt Inger 

Nilsson och Jan Lundin. Styrelsesuppleanter har varit Yvonne Zetterman, Kristina Stark och Lotta 

Ricklander. Irené Lindström har adjungerats till styrelsen under året. Laila Filipsson har utsetts till 

hedersledamot. 

 

Under året har 7 medlemsbrev samt två inbjudningar sänts ut till konstföreningarna. Dessa med-

delanden har även skickats via e-post till de styrelseledamöter som konstföreningarna så önskat. 

Vi har också lagt upp denna information på distriktets hemsida. 

 

Distriktet Stockholms län omfattar 150 konstföreningar: 

 •107 arbetsplatsföreningar 

 •43 allmänna konstföreningar.  

Verksamheten under 2020/21 har omfattat 2 arrangemang med deltagare från ett tiotal olika konst-

föreningar.  

  

Distriktsstämma 2020/2021 

År 2020 ställdes den ordinarie distriktsstämman den 19 mars in, eftersom man inte kunde ha några 

sammankomster på grund av rådande pandemi. Distriktsstämman hölls istället den 21 september, 

Året distriktsstämma – 2021, kommer att ordnas den 18 oktober 2021 via TEAMS eller ZOOM.  
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Föreningens verksamheter 
 

Våren 2020 
Konsten att hänga konst  

Den populära kursen – Konsten att hänga konst har genomförts med Margaretha Westman som 

organisatör och genomförare och ordnade två hängningserbjudanden och dessa har varit välbe-

sökta. Som undervisningslokal har Haninge Kultur-hus använts. 

 

Konsten i det offentliga rummet (föreläsning/samtal)  

Webbinariet genomfördes den 4 maj med forskaren Jakob Kindvall. Konstnären Vegan Flava och 

Kristina Stark höll i evenemanget. 

 

Konstskolorna 

Torill Findeisen har haft kontakt med konstskolorna, men inte kunnat anordna några besök 

beroende på pandemin. Förhoppningsvis kan besöken återupptas under våren 2022.  

 

 

Hösten 2020 
Distriktsstämma 

Distriktsstämma hölls den 21 september 2020 via Zoom 

Följande personer deltog – förutom styrelsen, Lotti Zinsli och Agneta Johansson. Valberedningens 

förslag till styrelse och ersättare beslutades, liksom årets verksamhetsberättelse, verksamhetsplan. 

Det ekonomiska resultatet lades till handlingarna. 

 

Distriktsledarmöte 

Förbundet bjöd in till ett distriktsledarmöte den 26 november 2020 via Zoom. 

På distriktsledarmötet berättade Caroline Lund om projekt Som Fågel av konstnären Sahar 

Burhan.  

 

Kort sammanfattning av projektet Som Fågel 

Tillsammans med den syriska konstnären Sahar Burhan vill Sveriges Konstföreningar vidare-

utveckla konstprojektet Som Fågel så att det kan genomföras nationellt i samarbete med flera 

distrikt och konstföreningar i landet. Som fågel är ett interaktivt konstprojekt som går ut på att 

bygga bon inspirerade av riktiga fågelbon för flyktingar utifrån deras berättelser. Syftet är att 

ändra stereotypen för den plats en flykting upptar när hen landar i asyllandet till en bild som ger 

ett intryck av lycka, som det blir när vi ser en fågel bygga ett nytt bo. Projektet Som Fågel är ett 

relevant, abstrakt och konstnärligt uttryck i det offentliga rummet för en lokal, nationell och 

internationell fråga. 
  

Våren 2021 
Sveriges Konstföreningar lanserade i december 2020 en ny medlemsförmån i form av en  kost-

nadsfri hemsida till våra anslutna konstföreningar. Hemsidan, som drivs ideellt, är reklamfri och 

helt gratis för förbundets medlemmar. Sveriges Konstföreningar äger sidan och ansvarar för 

driften. 

Vi lanserade tjänsten via vår hemsida och i ett medlemsbrev. 
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Övrigt 

IKA = Ideell Kulturell Allians. Reigun rapporterade från möte med IKA, den 30 augusti. En av 

frågorna handlar om att få Regionen (som det numera heter) att förstå att det är väsentligt att få 

tillgång till de statliga bidragen för kulturen. Som enda region i landet har Stockholm tackat nej till de 

statliga pengarna (kultursamverkansmodellen). Reigun deltog i alliansens årsmöte den 20 februari och 

vi är numera medlem i föreningen. Reigun är nu också ledamot i IKA:s styrelse. 

Hemsidan 

Eva Lundin har ansvarat och Eva har verkligen förändrat vår hemsida och lägger upp olika inlägg 

varje månad. All kommunikation och kontakt sker nu via Epost. Styrelsens ledamöter har fått i 

uppdrag att leverera månades bild efter ett fastlagt schema och detta har inneburit att vår hemsida 

blivit mycket roligare och fått fler besök.  

Ekonomi 

Vår ekonomi är bra och det innebär att vi kan ordna bra studiebesök och föreläsningstillfällen utan 

större ekonomiska besvär. Eftersom coronapandemin begränsat våra möjligheter till möten, så har 

vi använt oss av den digitala världen, dvs via Teams och ZOOM - möten. 

Förbundsstämma den 29 maj 2021 - digitalt 

I den digitala förbundsstämman den 29 maj 2021 deltog Reigun, Bengt och Eva. Vid stämman 

föreslogs att förbundet skulle byta namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. För att 

namnbytet ska kunna genomföras krävs enligt våra stadgar två förbundsstämmor efter varandra, 

som förbundschefen Greta Burman, uppfattar stadgarna. Förbundsstämman beslutade tillstyrka 

namnändringen. 

Reigun och Eva deltog i extra förbundsstämma den 12 september 2021, via Zoom. Stämman be-

slutade då att förbundet ändrar sitt namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Motiv – för 

att det ska bli tydligt för både myndigheter och andra organisationer att Sveriges Konstföreningar är 

en stor landsomfattande organisation som täcker in hela landet. 

Distriktsledarkonferens via Zoom 24 september 2021 

Reigun deltog i distriktsledarkonferensen. under träffen att diskutera medlemsvärvning i mindre 

grupper och dela med oss av erfarenheter och tankar. Vi diskuterade följande frågor: 

• Hur ska vi kunna kartlägga vilka konstföreningar som inte är medlemmar i distrikten? Hur

jobbar ert distrikt idag?

• Hur ska vi bättre nå ut med information om förbundet och distrikten till icke anslutna

medlemmar?

• Vilka medlemsförmåner kan vara intressanta för nya medlemmar och är det någon

medlemsförmån som saknas?

• manual för vår grafiska identitet

Vidare presenterades förbundets nya manual, som vi bör använda i våra dokument. Mathias på 

kansliet är behjälplig i detta arbete. 

Bidrag 

Stockholmsdistriktet har inte ansökt om några bidrag från externa intressenter. 
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Christina Jutterströms stipendium 

Intentionen med stipendiet är att man vill uppmärksamma en kreativ och driftig konstföre-

ningsledare som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad. 

Inför förra årets förbundsstämma nominerade vi Torill Findeisen och vi hoppades verkligen att 

Torill skulle får stipendiet.  Tyvärr hade vi ingen framgång detta år, men vi återkommer. 

Slutord 
Verksamhetsåret 2020/21 har varit inte varit särskilt intensivt. Coronapandemin har onekligen blivit 

en hämmande faktor för all utåtriktad verksamhet inom konst – och kultursektorn. Intentionen är nu 

att vi under våren 2022 kan öppna upp för lite mer verksamhet och få våra medlemmar att känna en 

förhoppning om att ”livet går vidare”. 

Vi har under året ”utökat” vår kommunikation via e-posten och hemsidan. Vi har eftersträvat att nå 

upp till våra övergripande mål, men vi har ännu inte utvecklat kontakterna med konsthögskolan/ 

konstskolor fullt ut. 

Styrelsens ledamöter har, var för sig, under året besökt några medlemsföreningar och då tagit del av 

föreningarnas verksamhet. 

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla aktiva i distriktet och i konstföreningarna för alla 

goda insatser under året – trots begränsade möjligheter för aktiviteter av olika slag. 

Det är styrelsens mål att under 2021/2022 fortsätta att kunna utöka våra aktiviteter och verka för 

och utveckla den konstbildande verksamheten i länet. 

Stockholm i oktober 2021 

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Stockholms län 

Reigun Thune Hedström  Bengt Samuelsson Eva Lundin 

ordförande  vice ordförande          sekreterare.   

Pia Idenstedt Torill Findeisen Heléne Anderson 

kassör studieledare  ledamot  

Britt Inger Nilsson Jan Lundin 

ledamot ledamot 

Yvonne Zetterman Kristina Stark Lotta Ricklander 

ersättare  ersättare ersättare  
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