
YSTADS KONSTFÖRENING 
 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2015                                                                     
 

Styrelsen för Ystads konstförening har under verksamhetsåret 2015 haft följande 
sammansättning:                   
 
Lars Carmén      ordförande, programgruppen 
Gunilla Zackari     vice ordförande/kassaförvaltare, programgruppen 
Berit Meyer      sekreterare, inköpsgruppen 
Hans-Börje Jansson     medlemsansvarig, hemsida 
P-O Nilsson                        ledamot, programgruppen 
Annastina Tell-Forsselius  ledamot, inköpsgruppen 
Christel Jonsson     ledamot, inköpsgruppen 
Susanne Durlind     ledamot, inköpsgruppen 
Margita Åkerman                ledamot, programgruppen  
 
Revisorer har varit Bengt Celander och Christina Sjörup med Marianne Kraft och 
Anita Svensson som suppleanter. 
 
Valberedningen har bestått av Mats Höjeberg, sammankallande, Brita Ellberg och 
Lars Lonhage med Inger Jakobsson som suppleant. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden. 
Därutöver har inköpsgruppen och programgruppen också genomfört ett antal möten. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 385 personer, vilket innebär en ökning med 
21 fler medlemmar än under 2014. Antalet medlemmar i föreningen har haft en 
glädjande ökning under de senaste åren bl.a. jämfört med den generellt negativa 
utvecklingen av antalet konstföreningar i Sverige varav flertalet gäller 
arbetsplatsförlagda sådana. Styrelsen har fortsatt att arbeta med nyrekrytering av 
medlemmar, bland annat genom att använda ett tryckt material om föreningens 
verksamhet, medverkat vid Ystads kommuns inflyttardag, vid det officiella 
Nationaldagsfirandet i Ystad, genom försäljning av presentkort för att nå nya 
medlemmar och genom inbjudan vid resor, samtal och socialt nätverkande. 
Genom utvecklingen av föreningens hemsida och närvaro på Facebook presenteras 
och informeras löpande, genom texter och foton, om föreningens aktiviteter. De 
postala utskicken till medlemmarna av föreningens vår- och höstprogram fortsätter. 
Vid kontakter med gamla och nya medlemmar har dessa speciellt poängterat 
attraktiviteten i föreningens omfattande vår- och höstprogram, det årliga konstlotteriet 
och möjligheterna till att knyta sociala kontakter med andra konstintresserade 
medlemmar. 
Föreningen är en ansluten och aktiv medlem i Sveriges Konstföreningar. 
 
Konstföreningen och aktiviteter på konstmuseet m.m. 
Årsmötet genomfördes den 22 mars och innehöll, förutom valärenden, ekonomiska 
redovisningar och beslut om oförändrade årsavgifter, även information om att 
föreningen 2014 gett 10 000 kr i bidrag till konstmuseet för inköp av konst. 
Ett konstlotteri genomfördes bland deltagande medlemmar och som avslutning 
visades den aktuella utställningen på konstmuseet; ”Varning för känsliga människor”. 
Föreningen bjöd på kaffe med sockerkaksbuffé. 46 medlemmar deltog på årsmötet. 
 



Den 22 februari genomförde föreningen på konstmuseet en konstträff med 
konstnären Hasse Karlsson, som genom projicering på storbildsskärm visade hur ett 
konstverk skapas med akvarellteknik.  
 
Lördagen den 24 oktober arrangerade föreningen åter en mycket uppskattad konst- 
och kulturkväll på konstmuseet. Denna gång med ett danskt tema; Journalisten 
Lukas Ernryd kåserade om kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige, 
professor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, berättade om sina danska 
nutida favoritkonstnärer och Flemming Hansen sjöng Benny Andersens mycket 
danska Svantes visor till ackompanjemang av Sven-Erik Erlö. 
Naturligtvis bjöds på danska smörrebröd tillagade av styrelsemedlemmar och därtill 
danska drycker. 80 medlemmar deltog (fullt). 
 
Under december genomfördes ”En prisvärd utställning” på konstmuseet, där årets 
inköp och vinster i föreningens konstlotteri visades. Inledning den 6 december med 
vernissage och mingel med 55 medlemmar, samt presentation av två representerade 
konstnärer. Dragning av vinnare genom Notarius Publicus och avslutning av 
utställningen den 13 december med de 25 lotterivinnarnas val bland 34 konstverk. 
 
Under året deltog konstföreningen också i de publika arrangemangen Kulturprat som 
under våren och hösten arrangerades på konstmuseet tillsammans med Ystads 
konstmuseum, Ystads Allehanda och Film i Skåne. Föreningens medlemmar hade 
gratis tillträde till dessa arrangemang. 
 
Konstföreningens konstresor. 
De sju konstresor som genomfördes under 2015 hade olika delar av Skåne och 
Danmark, men detta år även Stockholm, som resmål. 
 
Under april genomfördes den populära konstresan; Hemliga Påskrundan. I sydöstra 
Skåne besöktes denna gång fem ateljéer/utställningar. Gissningarna om resmålen 
var många och förväntansfulla i bussen. 
 
Under konstresan i maj till nordvästra Skåne gjordes stopp vid Borgeby slott med 
information om konstnären Ernst Norlind och därefter besök på Dunkers kulturhus i 
Helsingborg och utställningarna Art Couture med klädskaparen Bea Szenfeld och 
fotoutställningen Borderlands av Helene Schmitz. I Höganäs besöktes Höganäs 
Museum och Konsthall med visning av den unika keramikutställningen och sedan 
Keramiskt Center. Resan avslutades på Dagmar Glemme Art Center i Hasslarp; från 
”Hells Angels-gård till konsthall”. 
 
I juni gjordes en fyradagars resa med buss, ”Omväg Stockholm”, med ett stort antal 
besök, bl.a. på Fotografiska Museet, ateljéerna i Vinterviken, Färgfabriken, Artipelag 
på Värmdö, gallerier på Hornsgatan, Litografiska Museet, Edsviks konsthall och 
Sven-Harrys Museum. Vi hann också med frukostsamtal med konstnären Martin 
Ålund.  
På vägen till och från Stockholm besöktes Vandalorum i Värnamo, Arbetets Museum 
i Norrköping och Gunillaberg utanför Jönköping, samt som avslutning Sven 
Ljungberg-museet i Ljungby.   
 
Under augusti arrangerades en konstresa till Bornholm med besök på Bornholms 
museum i Rönne med aktiva Hjorts keramikfabrik från 1800-talet, Bornholms Center 
för Konsthantverk i Hasle, Bornholms Konstmuseum i Rö, Oluf Höst Museet och en 
glashytta i Gudhjem. 
 



I september genomfördes ”Hemliga Höstrundan” med besök hos fem konstnärer och 
utställningar. Vid dessa rundor är samtalen med konstnärerna mycket uppskattade 
av deltagarna. 
                                                                                                                                                                     
I oktober kom vi vid en unik konstresa ”innanför dörrarna” till fyra privata samlingar av 
konst. Där samlarna berättade om sina konstintressen och sina samlingar. 
 
Som avslutning på årets konstresor gjordes en resa i november till Nivaagaards 
Malerisamling och Danmarks första stora utställning med Carl Fredrik Hill. Vidare till 
Louisiana och en spektakulär och mycket besökt utställning med den japanska 
konstnären Yayoi Kusama. Sedan besöktes Cisternerne i Fredriksberg, som tidigare 
varit underjordiska vattenreservoarer och nu är utställningslokaler med en utställning 
av den svensk/danske konstnären Ingvar Cronhammar. Resan avslutades på Galleri 
KHM i Malmö. 
 
Ambitionen är att deltagarna vid varje konstresa får ett tryckt underlag om innehållet. 
Samma underlag publiceras sedan som minnesanteckningar från resan tillsammans 
med foton på föreningens hemsida.    
Av praktiska skäl, med hänsyn till tillgänglighet på resmålen, är deltagarantalet 
maximerat till 30 deltagare per resa. Om det är praktiskt möjligt ökas antalet. 
Under 2015 gavs en första anmälningsdag till respektive resa. Detta för att löpande 
öka och bredda möjligheten till deltagande. Detta fungerade uppenbarligen bättre för 
medlemmarna. Resorna blev även nu fort fulltecknade  
   
Övriga aktiviteter  
Styrelsen i Ystads konstförening beslutade under året att ge Ystads konstmuseum 
10 000 kr som bidrag till en utställning som riktade sig till barn och ungdomar. 
Ystads konstförening har en egen hemsida som löpande uppdateras. Den innehåller 
bl.a. program och foton. Föreningen finns också på Facebook. Adresserna är; 
www.ystadskonstforening.se och www.facebook.com/YstadsKonstforening 
 
Konstföreningens medlemmar har under året fått inbjudningar till samtliga 
utställningar och arrangemang på Ystads konstmuseum. 
 
Styrelsen tackar medlemmar och alla andra som på olika sätt varit aktiva i årets 
verksamheter och vill också ge ett särskilt tack till personalen på Ystads 
konstmuseum, som vi har haft ett mycket gott praktiskt samarbete med vid alla 
gemensamma arrangemang. 
 
Ystad i mars 2016 
 
 
 
Lars Carmén          Gunilla Zackari                      Berit Meyer 
ordförande                            vice ordf/kassaförvaltare       sekreterare 
                                       
 
 
Hans-Börje Jansson             P-O Nilsson                            Annastina Tell-Forsselius 
 
 
 
Christel Jonsson                   Susanne Durlind                    Margita Åkerman 

http://www.ystadskonstforening.se/

