Medlemsbrev nr 2, 2015

Till er alla vänner i Leksands Konstsällskap
Vårt årsmöte har ägt rum den 21 mars i Västanviks bystuga. 49 medlemmar kom till bystugan
trots det vackra vårvädret.
Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordinarie ledamöter
Kersti Jobs-Björklöf, ordförande
Josefin Wedel, vice ordförande
Gunilla Esbjörn, kassör och sekreterare
Margareta Björklund
Lars Dahlström

Ersättare
Karin Holmberg
Fredrik Lautmann
Berit Rönnstedt

Medlemsavgiften
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften 2016 skulle vara densamma som tidigare år 200 kr
för enskild medlem och 100 kr ytterligare en person boende på samma adress.
Vi är tacksamma om du senast den 31 maj betalar in din medlemsavgift för 2015.
Pg 17 61 70 – 9 Inbetalningskort bifogas
”Signerat Dagmar Lodén ” är årets medlemsgåva författad av Per-Åke Backman. Han höll
en mycket uppskattad föreläsning om konstnären. Det vackra häftet formgivet av Marina
Mattson togs emot med glädje. Varje mötesdeltagare fick även en affisch ”Vintertid Leksand”
skapad av Dagmar Lodén.
Konstlotteriet
Styrelsen hade beslutat om en annan ordning för dragningen i konstlotteriet Den innebär, att
den som är på plats och vinner, får välja sin vinst. Den som fått en vinst och inte är
närvarande tilldelas vinst från kvarvarande vinster utifrån turordning.
Följande personer blev de lyckliga vinnarna
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Vinst
Vas, järn med förgylld
kant
”Kanin” akryl
Färgglada höns,
litografi
”Möte” blandteknik
djuptryck
Ljusstakar, 1 par
svarvade
”Ko”, träsnitt
”Promenad IV”,
akvarell

Konstnär/Författare
Torbjörn Testad

Vinnare
Kerstin Lundgren

Bibbi Lassas Jonsson
Nils Wedel

Ingegerd Ersson
Karin Andrén

Närvarande

Lars Östling

Nils Sjöholm

Närvarande

Stefan Nordgaard

Lars Rydén

Närvarande

Inga Hjohlman
Torun Eliasson

Kerstin Sinha
Britt Inger Wallin

Ej närvarande
Ej närvarande

Närvarande

9

Vinst
Skål i asp, huggen,
bränd och tjärad
The Shakers, bok

10

Nermålad horisont, bok

8

Konstnär/Författare
Beth Moen
Michael K.
Komanecky,
Leonard L Brooks,
Christopher
Brownawell
Michael Söderlundh
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Vinnare
Marianne Olsson
Ej närvarande
Dan Elmhager

Ej närvarande

Jakob Stormats

Ej närvarande

Aktiviteter under sommaren
 Kyrkogårdsvandring till konstnärsgravar 16 juli, annons kommer i Leksandsbladet.
 Besök i Aina Stenberg-MasOlles hem och ateljé. Dag är ej bestämd. Annons i
Leksandsbladet.
 Sommarresa med rubriken ”Från La Traviata till Avestaforsens brus” 6 – 7 augusti enligt
utsänd information. Vi har bokat 40 biljetter till operaföreställningen. 35 har redan anmält
sig så än finns det en chans. 30 april är sista anmälningsdag, men ju förr dess bättre.
 Stockholm den 19 september. Vi kommer att besöka Olle Nymans hem och ateljé i Saltsjö
Duvnäs samt Uppenbarelsekyrkan och Grünewaldska villan i Saltsjöbaden. Fullständigt
program kommer senare men reservera dagen redan nu!
Ni har fått en inbjudan att delta i en resa till ”Spanien i Zorns fotspår” 26 september –
4 oktober. Flera från Konstsällskapet kommer att delta. Resan är fullbokad.
Vi önskar flera medlemmar – det gör vi alltid! Vi är nu 193 medlemmar, en ökning med 37
sedan 2013. Vi hoppas att det vi gör, skall vara så attraktivt, att många fler vill komma med.
För att hålla portokostnaderna nere önskar vi få e-postadress till så många medlemmar som
möjligt.
Ytterligare information finns på vår hemsida www.leksandskonstsallskap.se
Har ni frågor hör av er till Kersti.jobs.bjorklof@telia.com. eller Gunilla.esbjorn@telia.com
Leksand den 31 mars 2015

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Gunilla Esbjörn
Sekreterare

kersti.jobs.bjorklof@telia.com

gunilla.esbjorn@telia.com

