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Lidköpings Konstförening  

Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2020 – föreningens 

84:e verksamhetsår. 

Inledning 
Lidköpings Konstförening är en ideell förening vars främsta syfte är att genom högkvalitativa utställ-

ningar, föreläsningar och konstresor bidra till att utveckla och öka intresset för konst i Lidköping med 

omnejd, samt vara en positiv kraft inom kulturområdet i Lidköpings kommun. 

Genom medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är Lidköpings Konstförening en del av 

det nationella arbetet för att främja och stödja konstens utveckling i Sverige. Konstnärer får möjlighet 

att ställa ut sin konst med Lidköpings Konstförening som arrangör. Lidköpingsbor och tillresta 

besökare ges möjlighet att ta del av samtida konst av hög kvalitet.   

Ett mål är att konstupplevelsen i sig ska ge betraktaren ett värde, men även bidra till att öka 

förståelsen för samtiden och dess mångkulturella dimensioner.  

Lidköpings Konstförenings fastställda vision har en uttalad ambition att vara en av regionens  

ledande konstbildningsrörelser. Visionen finns att hämta på konstföreningens hemsida – 

http://lidkopingskonstforening.se 

Verksamheten 

Föreningens 84:e verksamhetsår har starkt präglats av den omfattande Covid-19-pandemin som 

medförde restriktioner och begränsningar vilket kraftigt påverkade verksamheten. Flera planerade 

aktiviteter tvingades ställas in men föreningens tre utställningar kunde genomföras enligt plan. 

Höstens utställning i konsthallen genomfördes med begränsningar i antal besökare som samtidigt fick 

vistas i lokalen och den sista utställningen blev helt digital. 

Medlemsutlottningen och höstens styrelsemöten har genomförts digitalt.  

Utställningar 

Utställningen ”Förtroende och Svek” av och med Torsten Jurell blev en enorm publiksuccé. Drygt 

4000 personer. Torsten Jurell bjöd även på ett Artist talks som även det lockade en stor publik – 

drygt 100 personer fick lyssna till Torstens målande beskrivning av sitt konstnärskap och livet i Kina 

där han tillbringar ungefär halva året. 

http://lidkopingskonstforening.se/
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Utställningen ”Gjuta, Måla, Väva” lockade en stor publik. Närmare 4000 besökare kunde räknas in 

när utställningen med Lovisa Ivenholt, Martin Hansson och Andreas Eriksson avslutade. Även här 

hölls ett Artist Talks men med de restriktioner som då gällde – max 50 personer fick samtidigt vistas i 

konsthallen. 

Utställningen och bokprojektet ”Konstnärerna kring Kinnekulle”, ett samarbete mellan Götene 

konstförening, Skövde allmänna konstförening och Lidköpings konstförening fanns fysiskt i 

Kollängens tingshus men på grund av covidrestriktioner tilläts inga besök. Den digitala utställningen 

finns fortfarande att bese via konstföreningens hemsida - www.lidkopingskonstforening.se 

Boken om konstnärerna, som författats av Bo Borg, blev mycket väl mottagen och finns fortfarande 

till försäljning. 

Vinsterkalaset 

Konstföreningen bidrog med två Artist Talks: 20 februari pratade Daniel Strandroth om sin 

fotokonst. Dagen efter kom Anna Bergengren och berättade om projektet Platåbergens geopark. 

Båda aktiviteterna genomfördes i Bibliotekssalen. 

Årsmötet  

Förenings årsmöte var planerat att genomföras den 25 mars men uppsköts på grund av 

covidrestriktioner. Detsamma gällde den planerade föreläsning om och av 11-augustigruppen.  

Målsättningen är att genomföra denna föreläsning vid ett senare tillfälle.  

Årsmötet genomfördes istället den 12 augusti, i NBV:s lokaler, under starkt begränsat deltagarantal.  

Konstresan 

Konstresan som var tänkt att genomföras under våren skulle gått till Arvika konsthall, innehållet en 

guidad skulpturvandring i centrala Arvika samt besök hos Rackstadmuseet fick ställas in på grund av 

Covid-19-restriktioner. Målsättningen är att genomföra resan vid senare tillfälle. 

Filmvisning 

Samarbetet med Folket hus och NBV fortsatte även under 2020 genom att visa ett antal 

konstrelaterade filmer. Under våren visades 4 filmer medan höstens filmvisningar ställdes in på grund 

av covid-19.  

I samband med VÅRENS filmvisningar passade konstföreningen på att informera om föreningens 

verksamhet samt värva nya medlemmar.  

Eldhska kulturpriset 

Konstföreningen bistår stiftelsen med ”det praktiska” i samband med prisutdelningen. 2020 delades 
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priset, traditionsenligt, ut den 27 juli. Årets pristagare blev Carolina Jonsson och Daniel Strandroth 

som vardera tilldelades 100 000 kronor.  

Konstresa till Skövde 

Den planerade resan till Skövde med guidade besök hos Rapp Fastigheter och nya Regionens hus  

Föreläsningsserie 

Den planerade föreläsningsserien, i samarbete med Rörstrand Museum och NBV, med tema 

”Porslinet och keramiken ur ett konstperspektiv” flyttades på framtiden på grund av 

covidrestriktioner. 

Konstafton 

Årets Konstafton ställdes in på grund av covidrestriktioner. 

Distriktsaktiviteter 

Alla planerade aktiviteter har ställts in på grund av den rådande covidpandemin.  

Marknadsföring 

Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för konstföreningens verksamhet. Exempelvis 

Facebook har blivit en kanal där föreningen till en låg kostnad når en mycket stor konstintresserad 

publik. Föreningen finns dessutom på den egna webbsidan och Instagram. Under 2020 har antalet 

följare på sociala medier fortsatt att öka kraftigt.  

Även annonsering i NLT är en viktig kanal för att sprida kunskap om föreningens verksamhet.  

Medlemsdragning 

På grund av covidpandemin genomfördes årets medlemsutlottning helt digitalt. 

23 vinster lottades ut och de fanns avbildade på föreningens webbsida - 

http://lidkopingskonstforening.se samt på affischer i en rad skyltfönster i centrala Lidköping.  

Dragningen filmades och kan fortfarande ses på föreningens Youtub-kanal. 

Årets vinnare presenteras sist i årets verksamhetsberättelse.  

Medlemsdragningen är en årlig betydelsefull och uppskattad medlemsaktivitet. Lidköpings 

konstförening är medlem i Riksförbundet för Sveriges Konstföreningar. En av förutsättningarna för 

medlemskap i riksförbundet är att medlemsdragning genomförs varje år med verk som 

konstföreningen köper in från konstnärer och gallerier. Medlemsdragningen har därmed dubbel 

effekt; konst sprids till svenska hem samtidigt som konstnärer får intäkter som möjliggör fortsatt 

konstnärskap.  
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Styrelsen 

Konstföreningens styrelse har under året haft, förutom årsmötet med efterföljande konstituerande 

möte, 12 protokollförda möten, merparten digitala, samt haft följande sammansättning: 

Rolf Malm  Ordförande 

Marianne Björn Vice ordförande 

Kerstin Andersson Sekreterare 

Kenneth Carlzon Kassör 

Annika Thonander  Ledamot  

Per-Axel Eriksson Ledamot 

Angela Grönberg Wallin Ledamot 

Lisbeth Eklind  Suppleant 

Claes Arvidsson Suppleant 

Revisorer har varit Göran Gustafsson och Curt Larsson. 

Valberedning har varit Erik Gustafson och Tore Granbom. 

Inköpskommitté har utgjorts av styrelsen samt Bjarne Martinsson. 

Medlemmar 

Vid verksamhetsårets slut hade Lidköpings Konstförening 504 betalande medlemmar, varav 316 

kvinnor och 205 män, 6 juridiska personer samt 6 hedersmedlemmar. Hedersmedlem blir den som 

tidigare innehaft ordförandeuppdraget i styrelsen. 23 medlemmar har dock valt att ha dubbla 

medlemskap så i utlottningen deltog 527 medlemmar. 

Medlemsavgiften för 2020 var 200 kronor. Avgiften har varit oförändrad under många år. 

Föreningens ekonomi  

Trenden med minskande medlemsantal håller i sig, om än med blygsamma tal under det gångna 

verksamhetsåret. Även om föreningen kunnat sälja något fler utställda verk har samtidigt kostnaderna 

för utställningar ökat i motsvarande grad, nämnas kan i detta sammanhang att transport och 

försäkring står för en betydande del av kostnadsökningen. Trots detta kan föreningen redovisa ett 

litet överskott på 7327kr, vilket är glädjande under de förutsättningar det gångna året erbjudit. 
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LIDKÖPINGS KONSTFÖRENING  Verksamhetsåret 2020 
BALANSRAPPORT   IB         UB 
Tillgångar 
Lager konstverk för utlottning  35 800  32 600 
Likvida medel   3 142  8 069 
Fodringar  0   9 000 

--------------------------------------------------------------- 
  38 942 49 669 
Skulder 
Skulder till utställare och leverantörer           0 0 
Övriga interimsskulder  2 600   6 000 
Eget kapital 36 342   43 669 

--------------------------------------------------------------- 
 38 942  49 669 

RESULTATRAPPORT  2019  2020 
Intäkter 
Medlemsavgifter  107 000  104 800 
Försäljning utställningar  18 900   72 005 
Verksamhetsbidrag  100 000  100 000 

   0                                1 058 
                                                                ------------------------------------------------------------  
  
Summa intäkter  225 900  277 863 
Kostnader 
Medlemslotteri  77 420  110 000 
Utställningar  40 861  3 606 
Övriga kostnader  25 836  24 803 
Försäkringar  8 076  26 283 
Annonser  29 552  14 742 
Pren- och medlemsavgifter  3 350  3 400 
Frakter  9 239  42 662 
Utskick  12 260  27 406 
Programblad  0  4 619 
Logi utställare  1 790  4 475 
Inramningar  3 704  6 500 
Konsultation  0  0 
Datakommunikation/Hemsida  738  769 
Bankkostnader   1 163  1 271 

--------------------------------------------------------------- 
Delsumma summa kostnader  213 989  270 536 
Åretsresultat   11 911  7 327 

--------------------------------------------------------------- 
Summa kostnader 225 900  277 863 
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Tack 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar och andra som visat stort engagemang och stöd 

under 2020.  

Ett särskilt tack riktas till våra samarbetspartners NBV och Folkets hus samt Lidköpings kommun. 

Lidköping 21 februari 2021 

Styrelsen för Lidköpings Konstförening 

 

Rolf Malm  Marianne Björn 
Ordförande  Vice ordförande 

 

 

Kenneth Carlzon Kerstin Andersson 

Kassör  Sekreterare   

 

 

Per-Axel Eriksson Annika Thonander  

Ledamot  Ledamot 

 

 

Angela Grönberg Wallin   

Ledamot   

 

 

Claes Arvidsson Lisbeth Eklind 

Suppleant  Suppleant 
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Vinnare i 2020 års medlemslotteri: 

   1. Christina Brochmann 

  2. Ann-Mari Hjelm 

  3. Lisbeth Söderström 

  4. Kerstin Norrman 

  5. Lars-Göran Böhlmark 

  6. Ingela Sidbrant 

  7. Gunilla Sahlström 

  8. Anita Söderström 

  9. Agneta Persson 

10. Ingrid Holmström 

11. Mikael Bergstrand 

12. Ove Ljunggren 

13. Gunnar Österberg 

14. Petter Böckmann 

15. Inga-Lisa Apell 

16. Göran Grahn 

17. Nils Fredell 

18. Jan-Inge Berggren 

19. Christina Georgsson 

20. Sture Eliasson 

21. Bengt Kyhlberg 

22.Anders Larsson 

23. Annika Wahll Böhlmark 

 


