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Till er alla vänner i Leksands Konstsällskap 

Vårt årsmöte 2011 har ägt rum den 19 februari 2011 på vår Konstsällskapets mötesplats,  
G Th Walléns vackra ateljé. 

Årsmötet inleddes med att Birgitta Åhlund, tidigare chef för Leksands konstmuseum och nu 

konstpedagog vid Bohusläns museum, talade om ”Carl Wilhelmson – idyll och vemod”. Det blev 

en intresseväckande föreläsning och vi hoppas att Birgitta skall komma tillbaka och berätta om 

andra konstnärer, som hon intresserar sig för. 

Vid årsmötet valdes följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Telefonnr Ersättare Telefonnr 

Kersti Jobs-Björklöf, ordförande 0247-105 25 Karin Holmberg 0241-303 55 

Josefin Wedel, vice ordförande, 0247-137 35 Fredrik Lautmann 0247-101 34 

Gunilla Esbjörn, kassör och sekreterare  0247-131 03 Berit Rönnstedt 0733-185895 

Margareta Björklund   0247-600 98   

Bertil Söderstam 0247-371 73   

Årsavgiften 

Årsmötet beslutade att avgiften skulle vara 200 kr för enskild medlem och 100 kr ytterligare för 
en person boende på samma adress. Inbetalningskort bifogas. Vi är tacksamma om ni sätter in 
avgiften så snart ni kan. Pg 17 61 70 – 9.   

Medlemslotteriet 

Vid årsmötet hölls dragning på medlemslotteriet och följande personer blev de lyckliga vinnarna. 

 Vinnare Vinster Konstverk 

1 Britta Storfält Lenny Clarhäll Litografi ”Haren” 

2 Kicki Stenback Lars Östling Etsning ”Kottkärra” 

3 Cathrin Tillas Stefan Nordgaard Svarvad ljusstake 

4 Kicki Vallin Manne Dahlstedt ”Ränder” 

5 Bengt Teilman Alexandra Jarosz 

Laszlo 

Fågelunge 

6 Elsie Wallin  Lars Peterson Täljd fågel 

7 Monica Carlheim Gyllenskiöld Gertrud Båge Grönt keramikfat  
8 Rolf Hansén Britta Jonsson Raku bränd keramik 

9 Birgitta Nenzén broberg Johan Knutsson ”I hemtrefnadens tid” 

Bok 10 Ann-Christine Karén 
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Jonsson, Michael 

Söderlundh 
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Aktiviteter under våren och sommaren 

Utställningen ”Mellan hitom och bortom” med verk av Michael Söderlundh pågår till  
den 5 mars.  

Lördagen den 9 april kl 14.00  tar Josefin Wedel emot hemma i sin ateljé och visar olika grafiska 
tekniker. 

Någon gång under våren hoppas vi också att Josefin och Margareta Björklund skall ta oss på 
rundvandring i det ombyggda kommunalhuset för att visa konsten som mestadels är nyförvärv av 
lokala konstnärer. 

Vi kommer att skicka ut ett medlemsbrev senare i vår när vi har sommar- och höstprogrammet 
färdigt så att ni kan skriva in aktiviteterna i era kalendrar. Vi utlovar många trevliga arrangemang! 

 
Konstsällskapets uppgifter  

Förutom aktiviteter av olika slag, inklusive utställningar, har vi att vårda våra samlingar. 
Konstsällskapet äger ca 1400 nummer, registrerade på katalogkort. Vi har länge haft en önskan att 
digitalisera katalogen. Detta pågår just nu och kommer att fortsätta hela våren så att arbetet kan 
avslutas. Vid årsmötet visade Nicole Matsson, som gör detta arbete, hur det kan användas. 

Hemsidan har blivit en följetong men i början av mars skall ni kunna gå in på 
www.leksandskonstsallskap.se och hitta alla tänkbara uppgifter. Kommande program, om 
styrelsen och våra medlemsbrev, stadgar, litteraturtips mm Detta är nu helt säkert! 

Vi önskar flera medlemmar 

Vi har ökat medlemstalet från 89 till 168. Om vi alla hjälps åt att värva nya medlemmar så kanske 
vi skulle kunna komma upp till 200 under 2011. Låt det vara vårt gemensamma mål! 

Utskick 

Vi upprepar detta: Postens porton blir inte billigare, därför önskar vi att så många som möjligt 
kan acceptera att få våra medlemsbrev genom mail. Meddela i så fall detta till vår sekreterare 
Gunilla Esbjörn Gunilla.esbjorn@telia.com om du inte gjort det tidigare.  

 

 

Kersti Jobs-Björklöf   

Ordförande  

Kersti.jobs.bjorklof@telia.com 

 

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2010, kalendarium 2010 och inbetalningskort 
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