
 

Sida 1 av 5 
 

 

 

 

LEKSANDS KONSTSÄLLSKAP - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Kersti Jobs-Björklöf, vice ordförande Josefin Wedel, ledamot Margareta 
Björklund, ledamot Lars Dahlström och ledamot Tomas Blijdenstein.  

Ersättare har varit Lars Klusell – tillika sekreterare, Karin Holmberg och Fredrik Lautmann.  

Adjungerade har varit Anders Back – tillika kassör samt Jakob Stormats. 

Revisorer har varit Roger Arvids – sammankallande – samt Ronny Svensson. 

Valberedningen har varit Lena Karlén och Birgitta Fröstad. 

 

Sammanträden 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit fem ordinarie sammanträden och ett 
konstituerande sammanträde. 

 

Arbetsmöten 

Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört ett arbetsmöte. 

 

Administration 

Konstsällskapet har använt sig av bankgiro, via Leksands Sparbank samt eget 
Swishnummer för den ekonomiska hanteringen. 

Fyra medlemsbrev har skickats ut till medlemmarna. Övervägande antalet brev sänds via e-
post men ett 10-tal har skickats med vanlig post. Styrelsen uppmanar regelbundet att alla 
som har tillgång till e-post att lämna sin adress så att portokostnaderna kan hållas så låga 
som möjligt. 

För att skydda medlemmarna avseende hanteringen av medlemsregistret har styrelsen vid 
mötet 2020-11-03 tagit beslut om ett dokument gällande GDPR (General Data Protection 
Regulation). Dokumentet finns publicerat på Sällskapets hemsida. 
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Aktiviteter 

Verksamhetsårets aktivitetsutbud har starkt präglats av Coronapandemin och den 
begränsning som samhälle och myndigheter lagt på resor, sammankomster o dyl. Vissa 
aktiviteter genomfördes dock före införandet av restriktioner och vissa aktiviteter 
genomfördes under pandemin och då med uppfyllandet av de restriktioner som 
Folkhälsomyndighet och regering ålagt föreningslivet. 

 

Vinterfest. Vi började året med en utflykt till Mora där vi besöker Zornmuseet och 
utställningen ”Anders Zorn –Verk ur samlingarna” med guidning av museidirektör Johan 
Cederlund. Därefter middag på Café Zorn och sedan buss ner till Sollerö kyrka där vi tog del 
av Vinterfests invigningskonsert med musik av Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus 
Mozart, John Dowland, John Dowland, Benjamin Britten och Joseph Haydn. 

Vinterfest är ett samarbete mellan Musik i Dalarna och kulturförvaltningarna i Mora, Orsa och 
Älvdalen med målet är att skapa en musikfest med nationella och internationella musiker av 
högsta kvalitet. Basen är Dalasinfoniettan, Dalarnas egen symfoniorkester. 

 

Årsmötet, som var planerat till den 31 mars, fick flyttas fram då Folkhälsomyndighet och 
regering satt regler för hur många som samtidigt fick vara i en lokal samt den ökad hänsyn 
som åberopades för personer ”70+”. De som anmält sig, men inte kunde närvara på 
Kulturskolan/tingshuset, gavs möjlighet till att koppla upp sig via den digitala tjänsten Zoom. 
Totalt närvarade 17 medlemmar. 

Årsmötet genomfördes i tingssalen i gamla tingshuset, numera Kulturskolan, den 17 juni. 
Årsmötesaktiviteterna fick begränsas till möteshandlingar med efterföljande konstituerande 
möte för den nya styrelsen. 

Det planerade medlemslotteriet flyttades fram till den 10 oktober och genomfördes i 
samband med sällskapets 90-årsjubileum. 

Medlemsgåvan ”Signerat – Emerik Stenberg” delades ut till närvarande medlemmar eller 
distribuerades med hjälp av medlemmar till övriga medlemmars postlådor. Ett fåtal fick 
sändas med post. En handfull medlemmar erbjuds att hämta ut sin gåva i Kulturhusets 
museisal. 

 

90-årsjubileum. Under året har Leksands Konstsällskap funnits i 90 år – något som 
uppmärksammades den 10 oktober med en jubileumsföreläsning av Leksandsbon professor 
Ulrich Lange som berättade om Konstsällskapets första 90 år.  

Kommunen förärade Sällskapet en tavla målad av konstnären Curt Hamne. Tavlan 
överlämnades av Ulrika Liljeberg och kommunens kulturchef Pär Ohlsson.  

Därpå följde en presentation av boken ”Alf Munthe – Den mjuka arkitekturens mästare” och 
jubileet avslutades med medlemslotteriet.  

Hela jubileumsföreställningen inleddes med musik av Leksands Lilla Spelmanslag. 

 

Föreläsning och filmvisning – Gustaf Theodor Wallén 

Det planerade evenemanget den 8 november fick tyvärr ställas in då pandemin började öka i 
Dalarna igen. Medlemsaktiviteten var planerad att genomföras i den nya Wallénhallen vid 
Leksands Folkhögskola. Programmet skulle innehålla en visning av Wallénhallen, en 
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föreläsning om Leksandskonstnären Gustaf Theodor Wallén samt därefter en film om 
densamme.  

Det är vår förhoppning att vi kan återkomma med programmet under 2021. 

 

Konstfilmer 

Under ett antal säsonger har Konstsällskapet i samverkan med Visir Bio kunnat visa 
konstfilmer som tillhandahålls av Folkets Hus och Parker. Coronapandemin har begränsat 
möjligheterna för visning av filmer så under den tidiga våren visades två filmer och under 
senhösten har en visning genomförts. 

• Eremitaget – en av världens största konstsamlingar. Följ med på en exklusiv rundtur i 
ett av världens främsta konstmuseer. 

• Frida Kahlo. La Vida Vida. Ny dokumentär som belyser nya sidor av den 
världsberömda mexikanska konstnärinnan. 

• Salvador Dalí - Jakten efter odödlighet. En dokumentär 
som följer Dalí till Frankrike, USA och Spanien med nya unika 
intervjuer kring denna karismatiske konstnär. 

 
Den 21 november planerades att visa filmen ”Modigliani - Skandalöst geni”. Men förnyade 
pandemirestriktioner gjorde att visningen fick ställas in.  

 

Hemsidan 

Hemsidan har utvecklats under året med informationer om ”Konst på bio”, Signerat, 
Sällskapets GDPR-policy samt annat av intresse för Sällskapets medlemmar. 

 

Inköp och gåvor till samlingarna och medlemslotteriet 

Under året har nedanstående konst köpts in till samlingarna: 

• Inga inköp 

 

Till medlemslotteriet:  

• Lek med boll, akryl, Ingmari Utbys 

• Skata III, järn, Anneli Jämte 

• Några blommor, akvarell, Eva Sandström 

• Ikon, blandteknik, Yngve Mauritsson 

• Kruka, stengods, Mats Svensson 

• Skål, stengods, Mats Svensson 

• Skål, vedbränt stengods, Stefan Andersson 

• Bok, Livmedikus Axel Munthe    

• Bok, Gunnar Mattson, arkitekt  

• Bok, Den hållbara formen, Åke Axelsson 
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Medlemmar och medlemsavgifter 

Under året har Konstsällskapet haft 201 medlemmar. Några har slutat p g a åldersskäl eller 
att de flyttat från bygden och därmed inte tyckt att de kunde ta del av Sällskapets aktiviteter. 
Tyvärr så har nog Corona-pandemin spelat en viss roll för detta. 

Vid årsmötet i juni beslutades att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad för 2021 dvs 200 
kronor för enskild medlem och ytterligare 100 kronor för person bosatt på samma adress. 
Däremot beslöts att ungdom under 25 år, tidigare 20 år, betalar en reducerad avgift på 100 
kronor. 

Medlemskap medför en respektive två vinstchanser i medlemslotteriet. 

 

Bidrag 2020 

Verksamhetsbidrag har erhållits från Leksands kommun. 

För framtagning av boken ”Signerat Emerik Stenberg” har bidrag erhållits från Leksands 
Sparbank och Kungliga Patriotiska Sällskapet. 

För framtagning av boken om Gustaf Ankarcrona har bidrag erhållits från Sven och Dagmar 
Salén, Riddarhusets kulturstöd samt Hans Hovenberg. Ytterligare ett flertal ansökningar 
ligger ute för beslut under 2021. 

 

Bok om Alf Munthe 

Alf Munthe - Den mjuka arkitekturens mästare är Leksands Konstsällskaps nyutgivna bok på 
Gidlunds förlag. Leksands Konstsällskap har inte bara arbetat med en gedigen 
sammanställning av Alf Munthes produktion utan även skapat en bild av vem Alf Munthe var 
och människorna i hans omgivning.  

För framtagning av boken om Alf Munthe har bidrag erhållits från: 

Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen 
Längmanska kulturfonden, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Estrid Ericsons 
Stiftelse, Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Sven och Dagmar Saléns 
Vetenskaps- och Kulturstiftelse, Peter och Birgitta Celsings Stiftelse, Kungliga Akademien för 
de fria konsterna, Kjell och Märta Beijers stiftelse samt Munthesläktföreningen. 

 

Sveriges konstföreningar 

Leksands Konstsällskap är medlem i Sveriges Konstföreningar. Genom detta medlemskap 
kan Konstsällskapet ansöka om utställningsersättning för nu verksamma konstnärer. 

Medlemskapet ger även medlemmarna i Leksands Konstsällskap tillgång till 
konstbildningsmaterial, olika handledningar etc. på Sveriges Konstföreningars hemsida.  
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