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Den gigantiska skulpturen Wall Street av Claes Hake på Restad gård och några 

deltagare på Sveriges Konstföreningar Distrikt Älvsborgs stämma 24 mars 

2018.  

 



 

 
 

  
 

GALANTHUSSTIPENDIATEN 2018 - FILIP ELLSTRÖM 

 

 

 Självporträtt  

Visas på Nationalhistoriska museet, Fredriksborgs slott i Danmark 10 maj 2019. 
 

 
På distriktsstämman 2018 överlämnades diplom till den unge stipendiaten. 
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SAMMANTRÄDEN 

 

Under året har Distrikt Älvsborgs styrelse haft 2 sammanträden. 

Arbetsutskottets arbete har utökats under hösten genom många telefonsamtal, 

mejl, planeringsmöten och sammanträden med övriga konstaktörer. 

 

 

Riksförbundet SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Valnämnd 

 

Ordförande Birgitta Westergren Lenken har varit sammankallande för 

valnämnden tillsammans med ordinarie ledamöter och ersättare för att 

presentera ett förslag till ny förbundschef, övriga ledamöter och ersättare till 

förbundsstyrelse på Förbundsstämman i Lidköping maj 2019. Arbetet 

påbörjades under 2018.  

 

DISTRIKTSSTÄMMA , lördag 24 mars, NÄL, Trollhättan 
 
NÄL:s konstklubb stod som värd för den 42:a distriktsstämman som var 

förlagd till Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Deltagarna fick ett varmt 

välkomnande av ordförande Marie-Louise Dahlén Lindqvist och hennes 

ledamöter. 
 
Distriktets medlemsföreningar har fått nominera kandidat till distriktets 

Galanthusstipendium på 5000 kr till en ung lovande konstnär för studier eller 

fortbildning. Filip Ellström tilldelades stipendiet för studier på Florence 

Academy of Art  (Mölndal). Konststuderande Filip Ellström var närvarande och 

kunde mottaga såväl hyllningar som diplom tillsammans med föräldrar, syster 

och övriga stämmodeltagare.  

 

Styrelsens motivering: 

 

“Filip Ellström är en ung, lovande konststuderande som i de värmländska 

skogarna utvecklat sin talang och teknik. Oförtrutet söker Filip vidareutveckla 

sitt konstnärskap med klassiskt och realistiskt måleri i sina studier på en skola 

med florentinska influenser. Filip visar trots sin ungdom på en mognad i sina 

snabba penseldrag i porträttkonstens svårgripbara gestaltning: expressivt, 

berörande och bedårande. Det bådar gott för framtiden.” 

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utlottades en närvarovinst; ett verk av 

konstnären P-O Netterblad och den lyckliga vinnaren blev Ingela Fruberg. 
Konstklubben NÄL bidrog också med smakfulla vinster bland annat berömda 

sillinläggningar. 

 

Avgående kassör Susanne Karlsson avtackades av ordförande efter fyra 

förtjänstfulla år som kassör och professionell förvaltare av distriktets ekonomi, 

en bokgåva och hemligt paket överlämnades samt hela distriktets uppskattning  

för hennes gärning.  
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Sedan for deltagarna till Restad Gård, Vänersborg, för en god lunch på Hotell 

Hehrnes restaurang - vackert belägen vid Göta Älv.  

 

Därefter en guidad visning i skulpturparken vid Restad gård. En park med 

fjorton skulpturer av svenska och internationellt kända konstnärer som 

placerats ut på den 50 hektar stora parken. Skulpturerna har valts ut i 

samarbete Peter Lennby och stiftelsen Skulptur i Pilane. Bland representerade 

konstnärer finns Tony Cragg, Jacob Dahlgren, Claes Hake, Eva Rotschild, Laura 

Ford, Rund Möbius med flera. 

 

 

 

Horizontal rectangles and the awareness of perfection av Jacob Dahlgren i skulpturparken. 

 

 

Avslutningsvis samlades stämmodeltagarna i den nyrenoverade Villa Hehrne 

för ett möte med två konstnärer Annchen Kull och Göran Landahl som 

berättade om sin konstnärliga gärning. Distriktsstämman avslutades med 

tårtor som våra värdar bakat och bjöd på.  

 

Stämman samlade 21 deltagare.  
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VÅRKONSTRESA, lördag-söndag 21-22 april, Århus, Danmark 

 

Distrikt Göteborg ansvarade för planeringen av den uppskattade resan. 

 

Dag 1. Första stoppet var vid Moesgaard museum - ett specialmuseum för 

arkeologi och etnografi. Efter nyinvigningen 2014 är det ett museum med 

utställningar och tekniska finesser av extraordinärt slag. Bland annat kunde vi 

beskåda “Grauballemannen”. Ett museum vi rekommenderar att besöka. 

 

Kvällen fri och då passade sällskapet på att besöka AArhus Street Food Market 

med mat från världens alla hörn. En gastronomisk upplevelse. 

 

Dag 2. inleddes med en tre timmars guidning - besök på Dokk 1 som är ett 

kulturcentrum med bibliotek. I anslutning till biblioteket ligger ett 

parkeringshus med plats för 1000 bilar som sköts automatiskt, en så kallad 

robotparkering. Parkeringshuset tak är utsmyckat med en upponervänd stad - 

ett metropolis och verket heter “ Magic Mushrooms “. 

 

 

Vidare en vandring i ett nybyggt hamnområde Aarhus Ø, där arkitektur och 

variation på boende överraskade, allt från studentbostäder till lyxiga 

lägenheter.  

 

Århus gamla kvarter beskådades, underjordiska environger och mycket mera. 

 

Avslutningsvis ett besök på norra Europas största konstmuseum ARoS. På 

taket finns ett landmärke - Olafur Eliassons verk “Himmelrummet” - en cirkulär 

gång på taket som möjliggjorde en vidunderlig utsikt över staden.  

 

En resa till Århus som gav mersmak och vilja till återbesök. 

 

42 deltagare 
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SAMRÅDSMÖTEN/ORDFÖRANDETRÄFF,  lördag 20 januari, Alingsås och 

lördag 15 september, Kollängen  

 

Ordföranden från de olika distrikten Bohuslän – Christer Blomqvist, Göteborg – 

Ann-Sofie Hansson, Skaraborg – Erik Gustafsson och Älvsborg – Birgitta 

Westergren Lenken samt ett antal ledamöter från distriktens styrelser 

samlades för överläggningar och gemensamma aktiviteter. 

 

På dagordningen finns alltid en återkommande punkt: Hur kan fyra distrikt 

gemensamt arrangera konstbildningsdagar på bästa sätt för våra 

medlemsföreningar. 

 

Efter sammanträdet i Alingsås gjordes ett galleribesök hos fotograf Patrik 

Gunnar Helin som berättade och visade verk av sin fars konstnärskap; Stanley 

Helin och om sitt eget konstnärskap. 

 

När samrådsmötet i Kollängen och ärendena var 

avklarade fick deltagarna stifta bekantskap med 

Kollängens Tingshus.  

 

Ansvariga för verksamheten är Lars-Eric Stigson och 

Elisabeth Lokrantz Stigson som tillsammans med sina 

barn arrangerar konstutställningar och konserter med 

mera i det anrika tingshuset. En pågående utställning 

med konstnären och skulptören Yvonne Nimar väckte 

stor beundran.  

 

Skulpturen “Samlad” av Yvonne Nimar. 

 

 

DISTRIKTSLEDARKONFERENS lördag – söndag, 27-28 oktober,  

Malmö, Limhamn 

 
   Platsen för konferensen var Sveriges Konstföreningars kansli Limhamn. 

   Inledningsvis hälsade förbundsordförande Ann-Christin Nykvist och 

förbundschef Greta Burman deltagarna välkomna.  

   En utförlig redovisning av aktuella teman och projekt: Konsten att mötas, Ung 

   Konst, Unga arrangörer. 

 

   Därefter gruppsamtal och workshop och erfarenhetsutbyte av goda exempel på  

   aktuella evenemang och projekt i distriktens regi samt tankar kring hur 

samarbeten mellan distrikten, och kansliet och distrikten skulle kunna se ut. 

   Möjliga digitala mötesplatser. 

  

En redovisning av det nordiska nätverket och Europeiskt forum. 

   Vidare diskuterades distriktens hemsidor. Ett besök på Skånes Konstförening, 

   och Lilith Performance Studio som berättade om sin verksamhet. 

7 



 

 
 

  
 

Söndagen ägnades åt den digitala konsten och en presentation av de digitala 

plattformerna Konstpool och Artworks. 

 

Avslutningsvis presenterade och genomfördes en processledd workshop med  

Gullers grupp: Sveriges Konstföreningar, självbild, organisation och  

kommunikation. Hur ser vi och andra på vårt varumärke. 19 distrikt deltog. 

Deltagare Danuta Pekowska 

  

HÖSTSTUDIEDAG, söndag 14 oktober, Alingsås 

 

Distriktet arrangerade traditionsenligt en konststudiedag i Alingsås,  

och mötesplatsen var Alingsås Kulturhus. 

Deltagarna från de fyra distrikten fick en visning av konsthallens utställning: 

M/S Antropos - en interstellär flaskpost av Jan Stigland. Guide: konstpedagog 

Ylva Sillén. 

 

Den inbjudne konstnären Greger Ståhlgren höll en inspirerande och tanke- 

väckande föreläsning om sitt konstnärskap och sitt arbete som bildlärare med  

unga elever. 

  

Efter föreläsningen fick deltagarna pröva på ett konstquiz med fina vinster. 

 

Middag intogs på Grand Hotel, mätta och belåtna var det dags för en guidad 

ljusvandring Lights in Alingsås för att beundra de konstfulla ljusobjekten 

utomhus. Årets tema var “Emotions”. Guide: Birgitta Eriksson Löfström. 

 

39 deltagare 

  

MEDLEMMAR 

 

I distriktet finns 16 allmänna och 13 är arbetsplatsföreningar. 
Medlemsantalet för dessa föreningar uppgick till 4334. 

  

Föreningsrapporter har inkommit från 24 konstföreningar och redovisas  

enligt följande: 23 resor, 80 utställningar, 12 kurser, föreläsningar 29 och  

övriga arrangemang 41. 

 
SLUTORD 

 
Styrelsen har som mål att stödja och förmedla kunskap och ge inspiration till sina  

medlemsföreningar och till deras fortsatta verksamhet i den egna föreningen. 

Med stor tacksamhet och glädje konstaterar vi att det sker många olika 

konstaktiviteter på ideell basis i vårt distrikt. Ett distrikt som 2018 funnits i 42 år.  

 

Under året delade Distrikt Älvsborg ut Galanthusstipendiet på 5000 kr ännu  

en gång till en ung lovande konststuderande Filip Ellström. Händelsen 

uppmärksammades i GP under Namnsidan.  
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Sveriges Konstföreningar Älvsborg
864501-6638
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-03-18 18:18
Senaste vernr A 34 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3099  Övriga intäkter (höststudiedag) 8 625,00 8 625,00 0,00 

Summa verksamhetsintäkter 8 625,00 8 625,00 0,00

Försäljningsintäkter

3740  Öresavrundning 0,00 0,00 0,04 

Summa försäljningsintäkter 0,00 0,00 0,04

Övriga intäkter

3988  Ersättning SVK 12 000,00 12 000,00 12 800,00 

3989  Verksamhetsbidrag 33 250,00 33 250,00 32 500,00 

3990  Intäkter aktiviteter 16 000,00 16 000,00 10 200,00 

Summa övriga intäkter 61 250,00 61 250,00 55 500,00

Summa intäkter 69 875,00 69 875,00 55 500,04

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4010  Tävling/träning (individuella idrotter) 0,00 0,00 -35 114,54 

4011  Inträdesbiljetter/program 0,00 0,00 -530,00 

4059  Kost/logi -11 984,00 -11 984,00 0,00 

4315  Vinster -1 600,00 -1 600,00 0,00 

Summa verksamhetskostnader -13 584,00 -13 584,00 -35 644,54

Övriga externa kostnader

5420  Programvaror -1 212,00 -1 212,00 0,00 

5800  Resekostnader -21 747,00 -21 747,00 0,00 

6070  Representation och uppvaktningar -768,90 -768,90 0,00 

6211  Telefon 0,00 0,00 -5 450,00 

6250  Postbefordran 0,00 0,00 -70,00 

6411  Möteskostnder 0,00 0,00 -1 300,00 

6450  Årsstämma 0,00 0,00 -10 064,00 

6570  Bankkostnader -2 354,50 -2 354,50 -2 363,50 

6590  Övriga externa tjänster -2 200,00 -2 200,00 0,00 

6990  Övriga externa kostnader 0,00 0,00 -217,00 

Summa övriga externa kostnader -28 282,40 -28 282,40 -19 464,50

Personalkostnader

7330  Bilersättningar -2 053,00 -2 053,00 -4 777,00 

Summa personalkostnader -2  053,00 -2  053,00 -4  777,00

Summa kostnader -43 919,40 -43 919,40 -59 886,04

Verksamhetens över-/underskott 25 955,60 25 955,60 -4  386,00

Finansiella kostnader

8400  Räntekostnader -4 ,00 -4 ,00 0,00 

Summa finansiella kostnader - 4 , 0 0 - 4 , 0 0 0,00

Över-/underskott efter finansiella poster 25 951,60 25 951,60 -4  386,00

Bokslutsdisposition

Sida 1(2)

1010

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3099&toacct=3099&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3988&toacct=3988&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3989&toacct=3989&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4059&toacct=4059&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4315&toacct=4315&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5800&toacct=5800&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6070&toacct=6070&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6411&toacct=6411&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6450&toacct=6450&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6590&toacct=6590&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7330&toacct=7330&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8400&toacct=8400&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Sveriges Konstföreningar Älvsborg
864501-6638
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-03-18 18:18
Senaste vernr A 34 

Period Ackumulerat Period fg år

8810  Förändring stipendiefond -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 

Summa bokslutsdisposition -5  000,00 -5  000,00 -5  000,00

Årets över-/underskott

8999  Årets resultat -20 951,60 -20 951,60 9 386,00 

Summa årets över-/underskott -20 951,60 -20 951,60 9 386,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Sida 2(2)

11

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8810&toacct=8810&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=60769857f56041728fdf80e9b94b8abd&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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