
 

 

 

LEKSANDS KONSTSÄLLSKAP - VERKSAMHET KALENDERÅRET 2021 

Verksamhetsberättelsen 2021, som årsmötet tog beslut om den 12 mars 2022, redovisade 
endast del av kalenderåret 2021. Här nedan redovisas verksamheten hela kalenderåret 
2021.  

   

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har fram till årsmötet den 12 juni 2021 haft följande sammansättning: 

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

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 

Valberedning har varit Birgitta Fröstad - sammankallande - samt Sylvia Ingemarsdotter     

 

Vid årsmötet valdes några nya ledamöter in och styrelsen har därefter haft följande 
sammansättning: 

Ordförande Kicki Kobdock Haak, vice ordförande Lars Dahlström, ledamot Margareta 
Björklund, ledamot Jakob Stormats och ledamot Tomas Blijdenstein.  

Ersättare har varit Margaretha Åslund - tillika sekreterare, Ulrich Lange och Fredrik 
Lautmann.  

Adjungerade har varit Anders Back – tillika kassör - samt Ostwald Au-Yeung. 

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

Valberedningen har varit Birgitta Fröstad - sammankallande - och Sylvia Ingemarsdotter. 

 

Sammanträden 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit ett årsmöte, ett extra årsmöte, ett konstituerande 
sammanträde samt åtta ordinarie sammanträden, Styrelsen har fördelat uppgifterna mellan 
ledamöterna och arbete har skett mellan sammanträdena.    



 

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 några 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. 

 

Aktiviteter 

Verksamhetsårets aktivitetsutbud har starkt präglats av Coronapandemin och den 
begränsning som samhälle och myndigheter lagt på resor, sammankomster o dyl. Styrelsen 
har lagt mycket tid till att planera nya aktiviteter att genomföra under 2022.    

Årets första utställning blev en marionettutställning - SCENMAGI små aktörer för stora 
upplevelser. Den invigdes med en digital vernissage den 11 mars kl 19.00 på kulturhuset. 
Vernissagen kunde följas i en direktsändning på kulturhusets facebook-sida. Vernissagen 
finns idag tillgänglig via samma facebook-sida eller via Youtube.  

Utställningen kunde tyvärr inte visas för allmänheten då kulturhuset pga covidpandemin var 
stängd men en specialvisning ordnades för LKS medlemmar.  

Utställningen genomfördes i samverkan mellan Leksands Konstsällskap, Leksands kommun, 
Leksands Marionett- och Figurteaterförening samt Föreningen Himlaspelet och kunde 
genomföras med stöd från Allmänna Arvsfonden.  

Årsmötet hölls den 12 juni på kulturskolan, fd tingshuset. Kersti Jobs Björklöf kunde meddela 
att LKS tacksamt mottagit Acke Hugh Malmeströms verk Här ser ni Jubileums-midsommar i 
Leksand 1929 som gåva av konstnärens dotter Gunilla Schwartz med familj. Målningens 
tillkomst 1929 kan ha bidraget till starten för konstsällskapet som bildades 1930.  

 

Stadgar 

Under våren arbetade styrelsen med stadgarna. De gällande stadgarna stadfästes 1998 och 
en modernisering av språket samt breddning av konstbegreppet önskades. Styrelsen kunde 
därför presentera förslag till omarbetade stadgar på årsmötet.  I förslaget redovisades också 
vissa formella ändringar avseende val av ordförande, inriktning av styrelsens arbete mm.  

Årsmötet biföll förslaget. Ett extra årsmöte hölls den 21 september och bekräftade årsmötets 
beslut. Stadgarna har nu beslutats på två årsmöten och är gällande i sin nya formulering.  

 

Konstfilmer 

Planerade visningar av konstfilmer på biografen VISIR fick ställas in pga pandemin.  

 

Bok om Gustaf Ankarcrona 

Konstsällskapet har arbetat med en bok om Gustaf Ankarcrona. Boken är ett resultat av ett 
seminrium som genomfördes under 2019 med titeln Bilden av Dalarna som svenskt ideal - 
Gustaf Ankarcrona och sökandet efter en identitet och ett hem på jorden. Boken utgörs av 



ett antal föreläsningar/artiklar av olika författare med djup kunskap inom olika fält. Artiklarna 
belyser i tur och ordning de olika områden inom vilka Ankarcrona verkade, dvs bildkonst, 
arkitektur, möbel- ooch inredningsformgivning, folkdräktsrörelse, samlande, hemslöjd och 
hemslöjdsrörelsen.  

Boken är tyvärr försenad pga pandemin men kommer ges ut under 2022. Ubnder året har 
boken erhållit ytterligare ett bidrag om 60.000 kronor. Nettobehållningen för boken 61.415 
kronor har balanserats vidare till år 2022. Övriga beviljade bidrag betalas ut när boken är 
fördigställd.  

 

Samlingarna 

Konstsällskapet äger en betydande samling konst. Vi har enligt stadgarna ett uppdrag att 
bevara, utveckla och vårda konstsamlingen. Den finns utplacerad på olika kommunala 
inrättningar som servicehus, skolor, kontor mm. Dessutom finns en hel del arkiverat i 
kulturskolans arkiv (fd tingshuset) och i kulturhusets arkiv.  

Under hösten har diskuterats vad som krävs för att vi ska få en uppdaterad och digital 
förteckning över vad vi äger och var konsten förvaras. När det är klart återstår det stora 
arbetet att hålla förteckningen uppdaterad. Konsten "rör sig" ständigt, dvs plockas ner, 
ersätts, flyttas till andra ställen osv. Samarbete med kommunen har inletts på ett positivt 
sätt.   

 

Kommunikation 

Vi vill visa upp vår fina verksamhet för såväl medlemmar som andra personer som kanske 
skulle vilja bli medlemmar. Vi arbetar därför med kommunikation på olika sätt.  

Medlemsbrev skickas ut 3-4 gånger per år med information om vad som är nära 
förestående.  

Under året har vi tagit fram en broschyr där vi visar vår verksamhet och uppgifter hur man 
blir medlem. Broschyren kan läggas ut/finnas tillhands i sammanhang där kultur- och  
konstintresserade människor rör sig.    

Hemsidan har uppdaterats under året med sådant av intresse för LKS medlemmar. 

Det finns ett strikt regelverk kring möjligheten att visa konst i sociala medier. Vi har ett 
Instagram konto som knappt används pga dessa regler. Det finns dock en möjlighet att 
betala och bli medlem i organisationen Bildupphovsrätt och därigenom visa konst av 
konstnärer som är anslutna till organisationen. Under hösten har denna möjlighet undersökts 
och Konstsällskapet har ansökt om medlemskap där.  

 

Inköp och gåvor till samlingarna och medlemslotteriet 

Under året har ingen konst köpts in till samlingarna.  

Till medlemslotteriet har följande köpts in under 2021:   

• Ljungpipare, collage, träsnitt av Josefin Wedel  

• Matta inköpt från Leksands Vävstuga, troligen vävd av Elisabeth Nilsson 

• Krympburk, skuren och linoljemålad av Anja Sundberg 

• Två små akrylmålningar, Fusion 2018 och Golden Days av Malin Lidén 



• Collage av Anki Jones 

• Akvarell av Gösta Backlund 

• Vas i keramik av Mats Svensson  

• Två böcker av Lennart Sand, gåva  

 

Medlemmar och medlemsavgifter 

Under året har Konstsällskapet haft 189 medlemmar. Några har slutat p g a åldersskäl eller 
att de flyttat från bygden och därmed inte tyckt att de kunde ta del av LKS  aktiviteter. Tyvärr 
så har nog Corona-pandemin spelat en viss roll för detta. 

Vid årsmötet i juni beslutades att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad för 2022 dvs 200 
kronor för enskild medlem och ytterligare 100 kronor för person bosatt på samma adress. 
Ungdom upp till 25 år betalar en reducerad avgift på 100 kronor. 

Medlemskap medför en respektive två vinstchanser i medlemslotteriet. 

 

Bidrag 2021 

Verksamhetsbidrag om 20.000 kronor har erhållits från Leksands kommun. 

Konstsällskapet stöttar tryckning av en målarbok för barn om Himlaspelet. 
Leksandskonstnären Josefin Wedel har gjort illustrationerna. Konstsällskapet står som 
sökande till bidrag från tre fonder. Det är Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Längmanska 
kulturfonden och Kungliga Patriotiska sällskapet.    

 

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.  

 

En titt framåt... 

Covidpandemin innebar att mycket fick ställas in under år 2021. Vi hoppas mycket på detta 
år 2022 och just nu planerar vi för följande aktviteter:  

Visning av konstfilmer återupptas och under våren visas Botticellis Florens och Från 
Delacroix till Gauguini.  

Konstsällskapet är medarrangör till Anders Ståhls utställning på Leksands kulturhus. 
Utställningen pågår 5 februari  - 5 mars och den 3 mars blir det en exklusiv visning av 
utställningen för konstsällskapets medlemmar.  

Den planerade Walléndagen ställdes in men genomförs nu istället i samband med årsmötet. 
Det blir visning av en film om Gustaf Theodor Wallén av Anders Hanser samt föredrag om 
hans liv och gärning av Christina Munck Eriksson. 

Varje år brukar konstsällskapet ordna en uppskattad konstresa. Efter pandemin tar vi nu upp 
traditionen igen och hoppas kunna erbjuda konstupplevelser i Stockholm i vår. Lördag den 



21 maj blir det besök på Waldemarsudde och dess utställning Hugo Alfven - Konst och 
musik. Det är 150 år sedan hans födelse och konstsällskapet har lånat ut en porträtt till 
utställningen målat av David Tägtström. Vi avser även besöka Liljevalchs och deras 
jubileumsutställning Vårsalongen 100 år. 

Konstsällskapet kommer att ha en egen utställning på Leksands kulturhus under hösten. 
Planering pågår för fullt för denna utställning.  

 

Leksand den XX mars  2022 

 

 

Kicki Kobdock Haak    Lars Dahlström 

 

 

Jakob Stormats    Margareta Björklund 

 

 

Tomas Blijdenstein    Margaretha Åslund 

 

 

Ostwald Au-Yeung     Ulrich Lange 

 

 

Anders Back     

 

 


