
Årsberättelse Tierps Konstförening verksamhetsåret 2021

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ingrid Larsson (ordförande), Ordinarie ledamöter: Lilian Sättler ( sekreterare), Anders Eklund
(vice ordförande), Lasse Eriksson (kassör) och Kerstin Howarth.
Suppleanter: Mats Bäckman, Christer Fagerlund fram till årsmötet 22 september, vid
årsmötet valdes Anna Nygren till suppleant.
Styrelsen har under året haft sex sammanträden, varav två digitala och 4 fysiska

möten. Revisorer har varit Elisabeth Bergwall och Jörgen Funke, Per Lindgren,

suppleant.

Valberedning har saknats under 2021. Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att ta fram
förslag på personer till valberedningen. Det har inte lyckats.

Ansvarig för hemsida har Ingrid Larsson varit, annonser har Björn Lundkvist
gjort layout för.

Hängargruppen har bestått av Hans Erik Bergwall, Kenneth Ottosson och Ulla
Ottosson. Gruppen har inte arbetat med att hänga utställningar under året på grund av
coronapandemin. Konstnärerna har hängt sina utställningar själva, med undantag av
Ahmad Kamali som fick hjälp av Kenneth Ottosson.

Medlemmar.
Vid slutet av 2021 hade föreningen 65 medlemmar.

Sommarsalongen på Skutskärs bibliotek besöktes 10 augusti. Fem medlemmar deltog i
utflykten, som inleddes med fika på Laxön, där vi också såg en konstutställning utomhus.

Konstutflykt till Persbo skulpturpark 29 augusti när Konstfrämjandet hade en visning av
skulpturparken. Intresset i föreningen var inte stort, bara fyra medlemmar deltog.

Årsmöte hölls den 22 september 2021 på Björkens café i Tierp, det var uppskjutet
p.g.a. coronapandemin. 25 medlemmar deltog i mötet. Årsmötesförhandlingar med
stadgeenliga ärenden såsom styrelsens årsberättelse och valärenden genomfördes.
Katarina Persson höll ett föredrag om keramikerna Trillers verksamhet i Tobo och
visade bilder till det.
Smörgås, kaffe och kaka avnjöts. Skänkta böcker och konstverk blev
vinster i lotteriet.

Medlemsmöte hölls 24 november 2021, 21 personer deltog. Karl-Erik Berglin berättade om
några nästan bortglömda Tierpskonstnärer, som vi nu har lättare att komma ihåg. Som
vanligt fanns det fina priser i årets konstlotteri samt närvarolotteri. Kaffe och smörgås
serverades.



Två studiecirklar om den svenska målarkonstens historia startade i oktober. 15
personer har deltagit. Ingrid Eskemyr har lett den ena cirkeln och Ingrid Larsson den
andra. Märta Holkers bok “Den svenska målarkonstens historia” har varit kursbok. Ett
studiebesök i
Tolfta kyrka med guidning av Karl-Erik Berglin gjordes i oktober. Dannemora kyrka
besöktes med Gunnar Ahlbäck som guide och Valö kyrka med Karin Falk som guide.

Samarbete med Tierps Kommun. Under året har representanter för styrelsen träffat
kultursekreteraren vid ett tillfälle och diskuterat formerna för utställningsverksamheten i
Kulturhuset Möbeln. Konstföreningen ville få tillgång till konsthallen, men det lyckades
inte.

Medlemsinformation. Medlemmarna har fått årets programblad per e-post, med information
om utställningar, kallelse till årsmöte och medlemsmöte. De medlemmar som inte har e-post
har fått programbladet med vanlig post. Inför utställningar har vi annonserat i Lokaltidningen
Norra Uppland. Föreningens hemsida har också innehållit information om möten och
utställningar, liksom vår Facebooksida.
Medlemmar som lämnat sin e-post adress har fått information om utflykter och påminnelse
om årsmöte, medlemsmöte och om vernissage till utställningar.

Hemsida På hemsidan har man kunnat läsa om utställningar, utflykter och möten. Utställares
verk finns där, liksom tidigare affischer till utställningar.

Facebook Föreningen har en facebooksida där information om utställningar, vernissage,
möten och utflykter läggs ut.

Utställningar i Konstföreningens regi under 2021:

Göran Klockerman, Örbyhus ställde ut akryl och akvarell 16 januari-13

februari Maria Rask Grau, Falun ställde ut akryl och akvarell 24 april - 22 maj.

Anna Nygren, ställde ut foto 21 augusti - 25 september.

Ahmad Kamali ställde ut akryl 4 november-11 december.

2021 var ett speciellt år med restriktioner på grund av pandemin. Vi är glada att vårt program
har kunnat genomföras trots detta.

Tierp, februari 2022
Tierps Konstförenings styrelse.


