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Lidköpings Konstförening  

Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2015 – föreningens 

79: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 i Lidköpings konsthall 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.  

Vid årsmötet i mars antogs en vision för Lidköpings Konstförenings med en uttalad ambition att vara 

en av regionens ledande konstbildningsrörelser. Visionen finns att hämta konstföreningens hemsida 

http://lidkopingskonstforening.se 

Verksamheten 

2015 var ett intensivt verksamhetsår ur flera perspektiv. Huvudfokus har varit att erbjuda intressanta 

och välbesökta utställningar, men mycket arbete har också krävts för att förbereda och planera inför 

konstföreningens 80:e verksamhetsår. Den 29 januari 2016 var det exakt 80 år sedan Lidköpings 

konstförening bildades. Jubileumsåret kommer att genomföras under teman som Framtid, Samtid, 

Jubileum och Salong. Fyra utställningar är planerade samt en mängd kringarrangemang med koppling 

till föreningens 80-årsjubileum.  

Ett utställningsprogram har tryckts och distribuerats i närmare 1000 exemplar till medlemmar, 

tidigare medlemmar samt övriga intresserade.  

Styrelsen har under året tvingats ägna mycket tid och kraft åt att hitta en lösning för 

utställningsverksamheten med anledning av att Lidköpings kommun sagt upp det mångåriga 

samarbetet med Lidköpings konstförening. Det innebär att Lidköpings konstförening inte längre får 
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arrangera utställningar i Lidköpings konsthall enligt tidigare avtal. Från och med årsskiftet 2016/2017 

kommer Lidköpings konstförening därför att sakna utställningslokal.  

 

Utställningsverksamhet 

Föreningen har arrangerat fem välbesökta utställningar under året. 3991 besökare har tagit del av 

konstföreningens utställningsprogram.  

Följande utställningar arrangerades:  

Tina Haldorsson, Kimmo Hakonen, måleri, skulptur  28 februari – 21 mars 

Lotta Wästerlid Zmuda-Trzeibiatowski, måleri 28 mars – 25 april 

Bertil Fredholm, måleri   2 maj – 23 maj  

Lovisa Ivenholt, måleri   29 augusti – 12 september 

Hälsingborgs Grafiska, grafik   31 oktober – 21 november 

 

Föreläsningar 

I samarbete med NBV genomfördes, under våren, en serie om tre föreläsningar på temat ”Textil – 

Skulptur – Popkonst”. Under rebruiken Från blöjor till siden berättade Karoline Lenhult om sin 

passion för design och textila processer. Pål Svensson berättade om sitt konstnärsskap och vad 

skulpturer betyder för välmåendet. Dan Fröberg avslutade serien med att dela med sig av sin kunskap 

om popkonstens tillkomst. Ett drygt 50-tal personer deltog i detta arrangemang. 

I samband med vernissage av årets första utställning höll en av utställarna, Kimmo Hakonen, en 

välbesökt föreläsning ”Larger than Life” Ett 50-tal personer tog del i det interaktiva föredraget. 

 

Extra medlemsmöte 

I mitten av januari kallade styrelsen till ett extra medlemsmöte med anledning av att Lidköpings 

kommun beslutat säga upp avtalet, som gett konstföreningen i uppdrag att under cirka halva årets 

utställningstid arrangera utställningar i konsthallen.  

Ett 80-tal medlemmar slöt upp för att informera sig om och diskutera den uppkomna situationen. 

Medlemsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta ansträngningarna att finna en lösning. I första hand 

att få vara kvar i den uppskattade konsthallen och i andra hand att finna en ny och lämplig lokal. 
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Konstresa 

Som avslutning på vårens föreläsningsserie arrangerade föreningen i samarbete med NBV i september 

en konstresa till Borås. Den inleddes med en guidad skulpturvandring där även de nytillkomna 

muralmålningarna besågs. I Textile Fashion Center fick deltagarna ta del av Lars Wallins 

kritikerrosade utställning ”Fashion Stories” som presenterade unika kreationer från hans snart 25-

åriga karriär som modeskapare. Boråsutflykten avslutades med ett guidat besök i Abecita 

konstmuseum.  Drygt 20-tal medlemmar deltog i resan. 

 

Filmvisning 

I samarrangemang med Folkets hus visades i början av januari filmen ”Ett nytt liv” som handlar om 

Inge Schiöler och Göteborgskoloristerna. Före och efter filmvisningen fanns möjlighet att samtala 

med filmens regissör Carl Pontus Hjorthén – barnbarn till Gunnar Hjorthén som 1936 var med och 

bildade Lidköpings konstförening.   

Senare på hösten fortsatte samarbetet genom visning av tre konstrelaterade filmer – Rembrandt, 

Matisse och Flickan med pärlörhänget.  

I samband med filmvisningarna passade konstföreningen på att informera om föreningens verksamhet 

samt värva nya medlemmar. 

Konstafton 

Föreningen medverkade i likhet med tidigare år vid årets Konstafton. Denna sammanföll med 

Lidköpings konstförenings vernissage av verk från Hälsingsborgs Grafiska. Förutom de grafiska bladen 

fanns i konsthallen även ett tolv timmas långt ljudverk, skapat av den prisbelönte kompositören och 

konstnären Dan Fröberg. Närmare 1 000 personer besökte föreningens arrangemang under det halva 

dygn som Konstafton pågick. 

 

Kulturpristagare 

I november tilldelades Lidköpings konstförening Dina Försäkringars nyinstiftade kulturpris, med 

motiveringen: 

”Sedan 1936 har Lidköpings konstförening, genom att arrangera otaliga utställningar av hög kvalitet, främjat 

och utvecklat kulturlivet i Lidköping. Detta har möjliggjorts genom ideella krafters insatser under snart 80 år.” 

Förutom äran och ett vackert diplom innebar kulturpriset också 25 000 kronor till föreningskassan. 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ett_nytt_liv&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inge_Schi%C3%B6ler
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgskoloristerna
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Marknadsföring 

Konstföreningen arbetar allt mer aktivt med att marknadsföra och kommunicera kring föreningens 

verksamhet. Inför utställningar annonseras i lokalpress. Lokala konstkritiker inbjuds även till att ta del 

av och recensera utställningarna, vilket under året innebar flera artiklar med såväl text som bild i 

lokala medier och konsttidningen Zenit.  

Konstföreningen finns, förutom på den egna webbsidan även på Facebook och Instagram. Under 2015 

antalet följare på sociala medier ökat. 

 

Medlemsdragning 

Årets medlemsdragning genomfördes den 28 november, denna gång i Folkets hus foajé. 

Traditionsenligt genomfördes dragningen av advokat Ola Högsborn. 30 verk lottades ut och verken 

fanns till beskådan under perioden 28 november till 5 december. 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 bland annat utställande konstnärer. Medlemsdragningen har därmed 

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

fortsatt konstnärskap. 

 

Styrelsen 

Konstföreningens styrelse har under året haft tio protokollförda möten samt haft följande 

sammansättning:. 

Rolf Malm  Ordförande 

Marianne Björn Vice Ordförande 

Kenneth Carlzon Kassör 

Lena Fors  Sekreterare 

Claes Arvidsson IT/ Marknad 

Kerstin Andersson Ledamot  

Per-Axel Eriksson Ledamot 

Annika Wahll   Ledamot 
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Angela Wallin  Suppleant 

Eira Wold  Suppleant 

Eira Wold har under året på egen begäran lämnat styrelseuppdraget.  

Revisorer har varit Birgit Andersson och Stig Dahllöf. 

Valberedning har varit Tore Granbom och Erik Gustavson. 

Inköpskommitté har utgjorts av styrelsen samt Bjarne Martinsson. 

Styrelsen har haft elva protokollförda möten. Utöver det har planeringsmöte hållits för att gå igenom 

inkomna ansökningar från ett stort antal konstnärer som önskar ställa ut i Lidköpings Konstförenings 

regi i Lidköpings Konsthall. Tyvärr har inga besked för 2017 och framåt kunnat ges på grund av den 

ännu olösta lokalfrågan. 

 

Medlemmar 

Vid verksamhetsårets slut hade Lidköpings Konstförening 633 betalande medlemmar, varav 397 

kvinnor och 236 män samt en juridisk person. Föreningen har sju medlemmar som tituleras 

hedersmedlemmar efter att ha innehaft ordförandeuppdraget i styrelsen.  

Medlemsavgiften uppgick under 2015 till 200 kronor. Avgiften har varit oförändrad under många år. 

 

Föreningens ekonomi 

Lidköpings konstförening har under 2015 haft en stark och stabil ekonomi detta trots att den totala 

omsättningen är något mindre jämfört med föregående år. Föreningen redovisar ett överskott på 13 

kkr.  

Utställningsverksamheten och försäljningen visar också ett positivt resultat, vilket till stor del beror 

på minskade kostnader för de under året anordnade utställningarna. 

Annonser och utskick står för en betydande kostnadsökning, vilket balanseras av att övriga kostnader 

under året har motsvarande minskning. 

Medlemsantalet har minskat något, varför ett antal inköpta konstverk till ett värde av 40 kkr lagts på 

lager för att utlottas under kommande år. 

 



LIDKÖPINGS KONDTFÖRENING Verksamhetsåret 2015

Ekonomisk redogörelse

BALANSRAPPORT IB UB

Tillgångar

Lager konstverk för uttlottning 59 400 39 700

Likvida medel 35 080 66 974

Fodringar 0 0

94 480 106 674

Skulder

Skulder till utställare och leverantörer 10 686 7 986

Övriga intrimskulder 2 400 3 600

Eget kapital 81 394 95 088

94 480 106 674

RESULTATRAPPORT 2 014 2015

Intäkter

Medlemsavgifter 139 000 124 600

Provisioner 99 350 64 880

Verksamhetsbidrag 60 000 85 000

Övriga intäkter 34 732 1 158

333 082 275 638

Kostnader

Medlemslotteri 133 700 121 800

Utställningar 34 364 18 636

Övriga kostnader 51 018 22 548

Försäkringar 6 928 7 676

Annonser 27 786 37 774

Pren och medlemsavgifter 4 215 3 250

Frakter 16 069 9 034

Utskick 8 204 15 077

Programblad 9 000 8 000

Logi utställare 5 210 7 602

Inramningar 11 119 7 977

Konsultation 1 000 0

Datakomunikation/Hemsida 509 1 438

Bankkostnader 1 554 1 133

Åretsresultat 22 406 13 693

333 082 275 638

Kenneth Carlzon 2016-02-17
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Tack 

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

året.  

 

Lidköping 17 mars 2016 

Styrelsen för Lidköpings Konstförening 

 

 

Rolf Malm  Marianne Björn 
Ordförande  Vice ordförande 

 

 

Kenneth Carlzon Lena Fors 

 

 

Claes Arvidsson Kerstin Andersson 

 

 

Per-Axel Eriksson Annika Wahll 
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Vinnarna i 2015-års medlemsdragning 

1. Hans Svanqvist 

2. Kerstin Sandbecker 

3. Maria Källsson 

4. Lena Granstrand Nilsson 

5. Pär Arvidson 

6. Carl-Gunnar Georgsson 

7. Anita Jigeryd André 

8. Anita Ottersten 

9. Kajsa Åberg 

10. Marie-Louise Sälle 

11. Annelie Larsson 

12. Birgitta Carlsson 

13. Claes Hassel 

14. Chennet Juhlin 

15. Birgit Ageland Gustafsson 

16. Patrik Ljung 

17. Louise Petersson 

18. Göran Carlsson 

19. Theresia Hvorslev 

20. Waldemar Löwhagen 

21. Inger Lampegård Hellertz 

22. Wilhelm Daudistel 

23. Jörgen Bordinghaus 

24. Rolf Eriksson 

25. Annika Thonander 

26. Lena Ydergren 

27. Kristina Barndik 

28. Christina Johansson 

29. Camilla Bender Larsson 

30. Marianne Svensson 


