Medlemsbrev nr 3 – 2021-09-01

Kära medlemmar!
Ett nytt verksamhetsår har startat i och med årsmötet som hölls i juni och några av oss ledamöter i
styrelsen är nya. Vi har alla i styrelsen ett stort konstintresse förståss och ser fram emot en tid utan
coronabegränsningar då vi alla kan träffas i olika konstsammanhang. Verksamheten har av naturliga skäl
gått lite på sparlåga sedan våren 2020 pga coronan.
Styrelsen verksamhetsåret 2021/22
Ordinarie ledamöter:
Kicki Kobdock Haak, ordförande
Lars Dahlström, vice ordförande
Margareta Björklund
Tomas Blijdenstein
Jakob Stormats
Ersättare:
Margaretha Åslund, tillika sekreterare
Ulrich Lange
Fredrik Lautmann
Adjungerade:
Anders Back, tillika kassör
Ostwald Au-Yeung
Revisorer:
Roger Arvids
Ronny Svensson
Valberedning:
Birgitta Fröstad
Sylvia Ingemarsdotter
Kicki Kobdock Haak är ny ordförande och efterträder Kersti Jobs Björklöf som valt att lämna över
ordförandeskapet efter många förtjänstfulla år på den posten. Kicki kanske Du redan träffat om Du besökt
Hildasholm i sommar, hon är nämligen intendent där. Kersti har lovat hjälpa oss när vi behöver det.
Hej!
Det är en stor ära att få efterträda Kersti som ordförande i Leksands Konstsällskap. Det är också en stor
glädje att få vara en del av denna anrika förening. Som många av er redan vet, så är jag intendent på
Munthes Hildasholm sedan förra året. Ett spännande och mångfacetterat uppdrag. Privat så bor jag vid
Boda Kyrkby i Rättvik tillsammans med min make. Där är min trädgård, min vävstol och min opretentiösa
ateljé, mina främsta fritidsintressen. Jag har tidigare i mitt liv mest arbetat i skolans värld. De senaste åren
även som rektor i Orsa kommun, och nu alltså är jag här i Leksand. Mitt kultur- och konstintresse är stort,
och jag har läst både konstvetenskap och bebyggelsehistoria för ett antal år sedan.
Jag ser oerhört mycket fram emot arbetet i Konstsällskapet, både med den kompetenta styrelsen men även
med er medlemmar. Jag hoppas och tror, att vaccinationerna mot corona kan bidra till att vi får en aktiv och
spännande tid framöver tillsammans.
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Program
Om ett par veckor ska vi i styrelsen träffas och fundera på vilka program vi kan ordna och som kan
intressera er. Har Du några idéer eller önskemål så hör gärna av Dig till någon av oss.
Vi hoppas kunna visa konstfilmer igen på biograf Visir. Vi kunde visa ett par filmer förra hösten men var
sedan tvungen att göra ett uppehåll. Biografen Visir har ca 300 platser så förhoppningsvis kan vi visa film
på ett coronasäkert sätt.
En dagsresa hoppas vi också kunna erbjuda medlemmarna i vår. Vi återkommer om den.
Kallelse till årsmöte
Ett arbete pågår för att modernisera konstsällskapets stadgar och öppna för fler aktiviteter. En ny
lydelse av stadgarna var uppe till beslut på årsmötet i juni. För att det nya förslaget ska bli gällande krävs
ett ytterligare extra årsmöte. Vi har planerat det till tisdag 21 september kl 18.30 på
kulturskolan/tingshuset. Enda punkten på detta extra årsmöte är just stadgeändringen.
Vinstlista medlemslotteri

Vid årsmötet i juni drog vi vinnare i vårt medlemslotteri. Så här föll lotten:
Vinst

Konstnär/författare

Vinnare

”Lek med boll”, akryl på duk

Ing-Marie Utby

Christin Edström

Skål, stengods

Mats Svensson

Hans Modig

Skata III, betong/järn

Anneli Jämte

Alf W Johansson

Vas, vedbränd, stengods

Stefan Andersson

Eva Wallgren Aulin

”Några blommor”, gicleetryck

Eva Sandström

Staffan Nilsson

Ljusstake, lergods

Kina Björklund

Lisbeth Torpmark

”Chateau de la salle, Lyon
2018”, fotokonst

Pia Ulin

Lars Blomquist

”I”, blandteknik

Yngve Mauritsson

Hans Elg

”Livmedikus Axel Munthe,
Konsten att leva”, bok

Josefin Wedel

”Alf Munthe, den mjuka
arkitekturens mästare”, bok

Gunilla Enarsdotter

”Konsten 1890-1915”, bok

Yvonne Winroth

”Alf Munthe, den mjuka
arkitekturens mästare”, bok

Christina Munck Eriksson
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Sveriges Konstföreningar

Som medlem i Leksands Konstsällskap har du tillgång till Sveriges Konstföreningars medlemssida med
konstbildningsmaterial, olika handledningar, guider och bloggen Virveln. Adressen till hemsidan
är: www.sverigeskonstforeningar.nu och lösenordet är medlem.
Medlemskap
Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro eller Swishnummer. Kassören
registrerar inbetalningarna i en privat dator med kontaktuppgifter och datum för inbetalningen.
Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. Den som inte betalar
medlemsavgift under två efterföljande år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar
att de lämnar Konstsällskapet.
Får du medlemsbrevet via ”vanlig” post, men har en e-postadress, är vi tacksamma om du meddelar oss
din e-postadress.
Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr för person bosatt på samma adress
samt reducerad avgift, 100 kr, för ungdom under 25 år.
Leksands Sparbank är vår bank och bankgirot är 5185-2788.
Swishnummer: 123 491 01 47
Vid betalning (bankgiro eller Swish) – skriv i meddelandefältet vad betalningen avser samt vid betalning av
medlemsavgift, namn/namnen på de medlemmar det gäller.
Några har inte betalat medlemsavgiften. Det är lätt hänt när verksamheten varit så begränsad. Vi skickar ut
en påminnelse till dem som är berörda.
Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang, tipsa gärna vänner och
bekanta!

Kicki Kobdock Haak
Ordförande
kicki.haak@gmail.com

Margaretha Åslund
Sekreterare
magganaslund@hotmail.com

info@leksandskonstsallskap.se
www.leksandskonstsallskap.se

3

