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Verksamhetsberättelse för Mälaröarnas konstförening verksamhetsåret 2020 
  
Detta år blev ett mycket annorlunda verksamhetsår på grund av Coronapandemin 
En del aktiviteter blev inställda och några utställningsperioder ställdes in.   
 
Sveriges Konstföreningar gick i början av april ut med följande råd till medlemsföreningarna: 
 
"Vi förstår att många är oroliga och har frågor kring den uppkomna situationen och hur det 
kommer att påverka föreningslivet med vernissager, föreläsningar och årsmöten. 
Då många medlemmar i distrikt och konstföreningar är äldre och tillhör riskgrupperna 
rekommenderar Sveriges Konstföreningar sina konstföreningar och distrikt i möjligaste mån 
att skjuta på sina årsmöten och andra större sammankomster till ett senare tillfälle. 
I stadgarna står det ofta att årsmötet ska genomföras inom ett visst datum, men med tanke 
på den extraordinära situationen och de råd som myndigheter ger så kan det i dagsläget 
anses vara överordnad föreningens stadgar." 
 
Styrelse 2020 
Ordförande:   Margareta Michélsen  Gudrun Nordström 
V ordförande: Lars Benedictsson  Marianne Abrahamsson  
Kassör: Lisbeth Oddmark  Pia Eriksson 
Sekreterare: Hans Bärlin   
   
Föreningen hade 143 medlemmar vid årets slut. 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret.  
Konstföreningen representerades i Ekebyhovs slotts Intresseförening av Gudrun Nordström 
och Hans Bärlin. 
 
Föreningen har under året köpt in 22 verk för utlottning bland medlemmarna. 
 
Galleriet 
Under året planerades för 11 utställningar, med sammanlagt 23 konstnärer, att arrangeras i 
galleriet på Ekebyhovs slott. På grund av restriktionerna kring Coronapandemin stängdes 
helgverksamheten från 14 mars och resten av vårterminen samt från den 7 november och 
året ut. Fyra utställningar ställdes in under våren och en under hösten. 
 
Program 
Även programverksamheten påverkades av restriktionerna kring Coronapandemin. Under 
våren kunde vi genomföra tre av de fem inplanerade aktiviteterna och under hösten 
anpassades aktiviteterna till rådande restriktionerna.  
 
Genomförda aktiviteter: 
5 februari Besök Konsthallen 17 rum i Hallonbergens centrum 
20 februari Besök nya konsthallen ACCELERATOR i Frescati 
3 mars Kafédag slottet 
9 Mars Guidad visning Stockholms Stadshus – konst och arkitektur 
5 september Guidad visning av Peter Tuckers målade elskåp i Drottningholm 
14 september Besök hos Kalle Runristares runstenspark Adelsö, flyttades från 1 juni 
10 oktober Besök Sånga kyrka där kyrkoherde Peter Strömmer berättade om 
 Kyrkan och alla dess muralmålningar 
 
Inställda aktiviteter: 
7 maj  Vandring från Humlegården till Kungliga Tekniska högskolan 
1 juni Besök hos Kalle Runristare – flyttades till 14 september 
15 november Kafédag slottet 
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Årsmöte och utlottning 
Årsmötet med efterföljande utlottning och buffé den 14 april ställdes in och årsmötet hölls 
den 29 augusti och utlottningen av 2019 års inköp genomfördes den 15 november. På grund 
av de skärpta restriktionerna för regionen samt att helgverksamheterna på slottet var 
inställda terminen ut genomfördes utlottningen på följande sätt. 
 
Dragningen genomfördes av styrelsen och två kontrollanter som var tillfrågade och hade 
accepterat uppdraget.  
 
Konsten hängde i galleriet måndag 9 november t o m fredag 13 november. Det fanns då 
möjlighet att se konsten under Ekebyhovs slotts ordinarie lunchtider kl 11-13. 
 
Medlemmarna hade möjlighet att lämna fullmakt till styrelsen, antingen i låda utanför 
galleriet, via brev eller via e-post. Innan dragningen genomfördes en avstämning av 
fullmakter mot medlemsförteckningen. Föreningens e-postkonto kontrollerades så att inga 
ytterligare fullmakter inkommit. 78 fullmakter hade lämnats. 
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