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Årsmötet Grattis, ni vann!
Årets årsmöte, som hölls i Kulturhusets Kulturrum den 14 februari,

lockade c:a 70 medlemmar att delta, vilket noterades med stor uppskattning
av styrelsen.

Mötet leddes av Birgit Göransson som snabbt och smidigt klubbade
igenom dagordningens punkter. Valen av ordförande, styrelsemedlemmar
och suppleanter resulterade i omval av Lennart Hallsten som ordförande
och sekreteraren Karin Hammarqvist. Monica Hollstrand valdes in i
styrelsen på den plats  som kassören Gun-Britt Sandström lämnar.
Gun-Britt övertar i  sin tur den suppleantpost som hållits av Mona Beck
Andersson. På den andra suppleantplatsen omvaldes Maj Norling.
Förnyelsen/föryngringen av styrelsen fortsätter alltså i lugn och säker takt.

Även i inköpsgruppen ersätter Gun-Britt Sandström Mona Beck
Andersson. I övrigt blev det omval av Marie Sparr och Julia Bergström
med Stig Rybrink som styrelsens representant. I utställningsgruppen blev
det omval av Lena- Björn Svensson, Mats Nicklasson och Lennart Ålund.
Magnus Bard kvarstår som styrelsens representant.

Föreningens revisor, Bo Isakson, omvaldes och till ny revisorsuppleant
valdes Staffan Rosander.

Lars-Olof Hilmertz, sammankallande, Jan-Erik Forsberg och Hans
Göransson. omvaldes med tacksamhet till valberedning inför nästa årsmöte.

Alla funktionärer presenteras som vanligt i rutan längst ned på andra
sidan, och hemsidan ger detaljerade kontaktuppgifter.

Årsmötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter att ha hört verksamhets-
berättelsen, årsredovisningen och revisorns rapport och förslag, och
godkände sedan den framlagda budgeten. Styrelsens förslag om oförändrad
medlemsavgift, 275 kr, för i år, men höjd avgift till 300 kr från 2019, bifölls
av årsmötet.

Sedan förhandlingarna var avslutade blev det mingel med kaffe och
delikata bullar bakade av Mona Beck Andersson.

Vid dragningen av vinsterna i medlemslotteriet, som visats i
utställningsrummet under veckan före mötet, gick fyra av dem till någon
som varken var närvarande eller hade lämnat prioriteringslista. Dessa fick
nöja sig med att välja bland de vinster som fanns kvar då dragningen
avslutats. Det är alltså viktigt att lämna en prioriteringslista om man absolut
inte kan komma till årsmötet. Glöm inte det nästa år, tack!

Alla vinnare presenteras i tabellen här till höger.
En liten akvarell av Olga Kreida med motiv från Norrtälje lottades ut

bland de närvarande och gick till Margaretha Hallsten.

Pengar till nya vinster!
Vi ber alla som ännu inte blivit medlemmar för 2018 att
betala medlemsavgiften 275 kr till PG 815931-1 så snart
som möjligt. Man deltar visserligen i medlemslotteriet även
om avgiften inte betalas förrän den 30 december men vi kan
ju inte köpa alla vinster i januari. Och dessutom måste
avgiften för i år vara erlagd för att man ska få tillgodogöra
sig medlemsförmåner.
Ni som redan har betalat årets medlemsavgift har fått en
virtuell guldstjärna i medlemsregistret!
Som bekant skickar vi inte ut inbetalningskort längre, men
sådana kan laddas ned från hemsidan eller sändas av
kassören  på begäran. Ring  Monica Hollstrand, 0703424149.

Vinstlott Vinnare      Vinst

1   126 Lena Käll    14
2   124 Marianne Bauer   15
3   101 Åsa Westberg    7
4   65 Marianne Diedrich   4
5   105 Solange Evers    3
6   137 Gunnel Orselius-Dahl   6
7   84 Gun-Britt Sandström   2
8   140 Claes Ericsson   12
9   62 Anders Höök     5
10   11 Lennart Sjögrund   10
11   138 Britta Stein     1
12   12 Birgitta Lagergren   8
13   128 Maud Onno    11
14   120 Birgitta Ramkvist Roth 13
15   51 Carin Olsson     9

Kalendariet
● 21mars, kl 15, Waldemarsudde

Visning av ”Sigrid Hjertén - en mästerlig kolorist”
Se sid. 2

● 17 april, kl. 18.30, Kulturrummet
Magnus Bard, Tänka och teckna satir
Se sid. 2

● 5 till 20 maj, Utställningsrummet
Amatörutställningen
Se sid. 4

● 16 juni till 19 augusti, Konstkuben
Sommarutställning, satirtecknare
Se sid. 2
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MEDLEMSBEVIS - Vallentuna konstförening
Medlemsnumret gäller angivet år

Jan Naliwajko Waldemarsudde – 21 mars
Det är dags att påminna om visningen av Waldemarsuddes stora och

kritikerrosade utställning Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist, om en av
det svenska expressionistiska avantgardets frontgestalter. Arrangemanget
presenterades i förra utgåvan av Vallentunapaletten men här följer en
uppdatering.

Konstföreningen har bokat en guidad visning för max 30 personer
av denna utställning till onsdagen den 21 mars kl. 15. Utöver museets
entréavgift, 130 kr, som man löser i museets kassa, tillkommer en
visningsavgift på 70 kr för den som betalat årets medlemsavgift, 100 kr
för övriga. Den betalas till föreningens Plusgiro 815931-1.

Tiden för föranmälan  till Lennart Hallsten, tel 51177387, eller till
vkf@vallentunakonstforening.se, har utsträckts till den 18 mars men
observera att  maxantalet snart är nått så vänta inte för länge.

Observera att Waldemarsudde nu accepterar Kulturarvskortet vilket
reducerar inträdesavgiften till 75 kr. Kortet för 2018 kostar 175 kr och kan
beställas på www.svensktkulturarv.se.

De som funderar på att åka bil till Waldemarsudde kanske bör överväga
alternativet  samåkning, med tanke på trängselavgift och dyr parkering.
SL erbjuder annars som bekant buss 67 från Östra station till Skansen och
därefter spårvagn 7.

Visningen av Hjertén-utställningen varar c:a 60 minuter och det ges
därför lite tid till egna studier innan museet stänger kl. 17. Inget hindrar
dock att man kommer till museet före visningen för att få mer tid till att se
två andra intressanta utställningar på egen hand. I Bernadotterummets
utställning Tunna trådar visas ett urval av Suzy Strindbergs små vackert
broderade verk föreställande landskap, sydda med mycket tunna
silkestrådar och minimala stygn. Arbetet är unikt i sitt slag, långsamt och
omständligt.

Urbana miljöer, dekadens och burleska scener är motiv i Alexander
Klingspors surrealistiska bildvärld, där man finner många konsthistoriska
referenser. Klingspor ägnar sig åt många olika motivkretsar, men all hans
produktion rymmer uttryck som förmedlar känslor och stämningar.

Ordförande Lennart Hallsten lennart.hallsten@gmail.com 08-51177387
Vice ordförande Stig Rybrink 0851171941@telia.com 08-51171941
Sekreterare Karin Hammarqvist karin.hammarqvist@gmail.com 0706 990490
Kassör Monica Hollstrand monica@hollstrand.com 0703 424149
Ledamot Magnus Bard magnus_bard@hotmail.com 0702 179911
Suppleant Maj Norling ainamaj.norling@gmail.com 0706 234581
Suppleant Gun-Britt Sandström gb@johansandstrom.se 08-51173638

Föreningens styrelse 2018 (Mer information på hemsidan www.vallentunakonstforening.se)

 Inköpsgrupp
Stig Rybrink, Julia Bergström,
Marie Sparr, Gun-Britt Sandström
Utställningsgrupp

Magnus Bard, Lena Björn-Svensson,
Mats Nicklasson, Lennart Ålund
Konst i Roslagen

Stig Rybrink, Lena Björn-Svensson

Tuna torg 4 1 tr är adressen till Folktandvården. I väntrummet där
ordnar konstföreningen utställningar med en ny konstnär varannan månad.
Gör ett besök där, det är helt smärtfritt. F.n. är det Eva Linde som visar
upp sina alster. Därefter följer i april och maj Anders Keyser och i juni
till augusti Sören Hamrin. Höstterminen inleds i september av Lillan
Stennemark.

Kultur Vallentuna ordnar de flesta utställningarna i Konstkuben. Nu
pågår en utställning med Agneta Flock till den 8 april. Hon visar verk
utklippta i papper.

Från den 14 april, med vernissage kl. 13 då konstnären är närvarande,
till den 27 maj heter utställaren Malin Petterson Öberg.  Ljud, bild och
berättelser ger en undersökande skildring av katastrofområdet i Fukushima.

Varannan tisdag, jämna veckor, ordnas en visning av
utställningarna i Kulturhuset. Samling kl. 13 vid caféscenen i foajén.

På samma sätt som de senaste två åren får konstföreningen disponera
Konstkuben under sommarmånaderna för en utställning. Årets tema blir
satirkonst. Bilderna väljs ut och hängs av utställningsgruppen, där Magnus
Bard, själv prisbelönt tecknare i bl.a. DN, ingår. Runt 25 verk av ett tiotal
satirtecknare kommer att presenteras.

Utställningen har vernissage den 16 juni och pågår till den 19 augusti.
Men redan tisdagen den 17 april kl. 18.30 kåserar Magnus Bard i

Kulturrummet kring  sina egna bilder om att Tänka och teckna satir.
Ingen föranmälan och fri entré.Den 21 april inträffar årets Kulturnatt Stockholm  då

vi kommer att bjudas på 100-tals möjligheter att göra
något annat för en kväll: vernissager, filmvisningar,
operaföreställningar, guidade visningar, konst- och
fotoutställningar och mycket mer. Allt med fri entré. Kolla
på kulturnattstockholm.se.

AMATÖRUTSTÄLLNINGEN 5 TILL 20 MAJ
har 25 anmälda deltagare som var och en visar upp tre verk. Vi ser fram
emot en spännande utställning i Kulturhusets utställningsrum.

● Artipelag                 www.artipelag.se
Bloomsbury Spirit  För första gången i Sverige en utställning om den
radikala och gränsöverskridande Bloomsburygruppen som verkade i
Storbritannien i början av 1900-talet. 23/3 – 30/9

Tillägg til Museiguiden i förra numret

PORTO

BETALT

I slutet av förra året nåddes vi av budet att ännu en konstnär med stark
anknytning till Vallentuna har avlidit.

Jan Naliwajko var under lång tid verksam här, och
som en av de tidiga deltagarna i Konst i Roslagen tog
han  under åren kring sekelskiftet emot många
besökare i sin ateljé vid Lindholmens gård.

Jan Naliwajko, född 1938 och  av litauisk härkomst,
utbildade sig vid konstakademin i Vilnius. Hans
uttrycksmedel var måleri, grafik och skulptur. Han
bosatte sig i Sverige 1966 och var representerad på
många utställningar och i offentlig miljö, framförallt
i Sverige men även i USA, Frankrike och Schweiz.

Genom en ”riktad donation” har konstföreningen
nu fått möjlighet att infoga ett verk av Naliwajko i
medlemslotteriets vinstlista, till glädje för en medlem med tur vid
dragningen om ett år.

Satsning på satir, med Bard

Månadsutställarna


