
 

 

GÖTEBORGSDISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

Styrelsens sammansättning 

Ann-Sofie Hansson, ordförande 

Bo Larsson, ledamot/kassör 

Berit Björnered, ledamot/vice ordförande 

Ewy Larsson, ledamot/sekreterare 

Eva Knudsen, ledamot 

Gunilla Bitsos, ledamot  

Rosita Johansson, suppleant 

Anna Olsson, suppleant 

 

 

Valberedning 

Margareta Svensson, SU/ Sahlgrenska kf (sammankallande) 

Brita Ekström, Försäkringskassans kf 

Anita Josefsson, Mölndals kf 

 

Föreningsverksamheten under året 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, som oftast skett i SENSUS´ lokaler 

och dessutom 2 samarbetsmöten inför programaktiviteter.  

Distriktsstämma hölls 21 mars på Galleri Uddenberg där vi blev guidade av 

galleristen Roy Uddenberg i Claes Hakenäs pågående utställning. 

Ordförande deltog i förbundsstämman, som hölls i Lidköping.  

Ordförande och vice ordförande har deltagit i ett regionmöte inom VG regionen 

anordnat av distrikten Bohuslän.  

Vid distrikt Älvsborgs höststudiedag deltog 9 från konstföreningar och 

distriktsstyrelse i Göteborg. 



Vidare deltog ordförande och vice ordförande på distriktsledarkonferensen, som 

förbundskansliet anordnade på Bildmuseet i Umeå. 

 
 

Konstbildning under året 

Göteborgsdistriktets vår- och höstprogram för de anslutna föreningarna har totalt 

omfattat 9 aktiviteter varav 2 aktiviteter, som SU/Sahlgrenska kf inbjudit oss till. 

En planerad resa till Stenungsund med besök på glaskonstnär Kjell Engmans 

utställning ställdes in på grund av för få anmälda. 

 

• 14 februari    Love Jönsson, RIAN Designmuseum i Falkenberg föreläste 

om Lillemor Mannheimer, en återupptäckt keramiker. 

• 21 mars         Årsmöte på Galleri Uddenberg där vi fick ta del av den 

pågående utställningen av Claes Hakenäs.    

• 13 april          Dagsresa till Gullholmen med guidning i konstmuseet och 

Skepparhuset. 

• 25 april           Besök på nyrenoverade Röhsska museet, där vi fick 

guidning av den östasiatiska avdelningen.  

• 1 juni               Resa till på arkitekt Sigfrid Erikssons Vargaslätten, som 

byggde upp detta allkonstverk i Simlångsdalen. Vi guidades runt i 

trädgård och byggnader av nuvarande ägaren.  

• 11 september   Per Dalström, intendent på Konstmuseet föreläste om 

tyska expressionister.        

• 25 september   Utbildningsdag om digitalisering, som vi anordnade för 

regionens fyra distrikt. Förbundets webbredaktör Mathias Jansson och 

konstnär Jim Berggren föreläste under dagen. 

• 27 oktober        Distrikt Älvsborg anordnade regional höststudiedag i 

Alingsås med föreläsning och guidad vandring på Lights in Alingsås.  

• 21 november    Arkitekturjournalist Mark Isitt pratade om att bygga den 

vackra staden. Vi höll till i vackra lokaler på Kungsgatan, som ägs av 

EBF och dess representant gav oss historien om huset.     

 

 



Samarbeten 

Sveriges Konstföreningar är samarbetspartner med SENSUS. Distrikt 

Göteborg har kontinuerlig kontakt med verksamhetsutvecklare.  

De flesta styrelsemöten och föredrag har förlagts till SENSUS lokaler.  

Vid Mark Isitts föredrag fick vi tillgång till en större lokal genom SENSUS, som 

också inbjöd publik via sina kanaler.  

Styrelsen nätverkar på olika sätt inom konst- och kulturområdet i Göteborg. 

 

Artikel i pressen 

I tidningen Zenit har under året en artikel skriven av ordförande och vice 

ordförande varit publicerad. Artikeln berörde Skatteverkets strängare tolkning 

av förmånsbeskattning av lotterivinster för arbetsplatskonstföreningar. 

 

Verksamhetstöd 

De fyra distrikten i Västra Götaland har under året beviljats verksamhetsstöd 

från Västra Götalandsregionen. 

 

Göteborgsdistriktets styrelse kan se tillbaka på ett varierat, aktivt och spännande 

konstår 2019. 

 

Göteborg den 30 januari 2020 

 

Ann-Sofie Hansson, ordförande Berit Björnered, vice ordförande 


