Medlemsbrev nr 2 2014

Till alla vänner i Leksands Konstsällskap
Vårt årsmöte har ägt rum den 22 mars på Leksands kulturhus.
Dagen inleddes med att Per-Åke Backman visade sin utställning ”Konstgåvor och donationer
och Sam Uhrdin porträtt” Därefter bjöds medlemmarna på kaffe innan själva årsmötet
började. Lars Rydén höll i klubban och ledde mötet som den professionella jurist han är.
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 avgiften för 2015 skulle vara densamma som tidigare år 200 kr för
enskild medlem och 100 kr ytterligare för en person boende på samma adress. För att kunna
locka ungdomar som medlemmar beslutades att de som är under 20 år skall betala en årsavgift
om 100 kr. Vi är tacksamma om ni sätter in avgiften så snart ni kan. Pg 17 61 70 – 9
Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Bertil Söderstam, som slutar i styrelsen pga flytt till
Öland. Som gåva överlämnades ett gicleetryck ”Talgoxe” av Josefin Wedel.
Vid årsmötet hölls dragning på medlemslotteriet:
1
2
3
4
5
6
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Vinnare
Marianne Karlsson
Krister Berggren
Birgitta Conradson
Anita & John Söderman
Staffan Nilsson
Margareta Hedblom
Gerd Adolfsson

Konstnär
Gunnar Eriksson
Lars Dahlström
Lena Karlén
Yngve Svedlund
Kina Björklund
Dag Franzen
Lena och Håkan Billander

8
9

Anna Thorell
Margareta Bond-Fahlberg

Carl von Linné, Andrew Casson
Catharina Nolin

10

Anne Blijdenstein

Marie Rehnberg

11

Kersti Jobs-Björklöf

Lisa Karlsson

Vinst
Silverbägare
And, foto
September, textil målning
Hamnen i Leksand
Figurer Screentryck
Peskator III grafik
Kruka efter skiss av Anna
Ankarcrona
Linnés dalaresa, bok
En svensk lustgårdskonst, Lars
Israel Wahlman som
trädgårdsarkitekt, bok
Anna Petrus, skulptör och
industrikonstnär, bok
Utställningskatalog
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Konstsällskapet vill i småskrifter lyfta fram konstnärer som varit verksamma i Leksand och
som vi har liten kunskap om. 2013 var Björn Julin föremål för en skrift författad av Bertil
Söderstam. 2014 var turen kommen till Akke Hugh Malmeström. Författare denna gång är
Christina Munch Eriksson. Vid mötet berättade hon om hans konstnärskap. Medlemsgåvan
bifogas till dem som inte redan fått den. Vill man ha fler exemplar av småskrifterna – en
trevlig present – så finns de att köpa för 60 kr. Kontakta Gunilla Esbjörn eller Kersti JobsBjörklöf.
Den 17 maj kl 09.00 visar Johan Cederlund utställningen ”Rembrandt – världens meste
grafiker” Efter visningen har vi bokat ett besök på Zorngården kl 10.00. Vi åker i egna bilar
och samlas på kulturhusets parkering kl 08.00 för samåkning. Vi är tacksamma om du
anmäler ditt deltagande. Skicka en mail till Gunilla Esbjörn (gunilla.esbjorn@telia.com)
eller ring 070-217 71 21.
Resa till Värmland den 23 – 24 juli. Vi har ett antal anmälningar men är glada om ni hör av
er så snart som möjligt, även om sista anmälningsdag är den 30 april. För ögonblicket har vi
20 anmälda och vi har 30 platser.
Byvandring lördagen den 16 augusti. I år har vi valt att promenera runt i Tibble. Per-Åke
Backman och Kersti Jobs-Björklöf blir våra guider. Josefin Wedel tar emot oss i sin verkstad.
Ytterligare information och annons i Leksandsbladet kommer senare.
Utställning med Inga Hjolman och Torun Eliasson 6 september – 4 oktober. Inga har
växt upp i Tibble och bor numera i Viksjöfors. Hon uppmärksammades för sina koskulpturer
vid vårutställningen på Liljevalchs förra året. Vill ni veta mer om henne kan ni läsa en artikel
i Land som finns på nätet. Hennes väninna Torun Eriksson visar målningar.
Höstutflykt till Uppsala blir preliminärt den11 oktober. Mer om detta i senare brev.
Medlemstalet har ökat men mycket vill ha mer! För att hålla nere portokostnaderna skickar
vi medlemsbrevet via e-post till så många medlemmar som möjligt. Om du skaffat eller inte
lämnat din e-postadress är vi tacksamma att få den.
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 24 mars 2014

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Gunilla Esbjörn
Sekreterare

