
Verksamhetsberättelse för Huddinge sjukhus konstförening 2020 

 

 

Styrelse: Den styrelse som utsågs vid årsmötet den 27 februari 2020 fick följande sammansättning: 

Ordförande: Rimma Axelsson, har även haft roll som webredaktör efter 200701 

Vice Ordförande: Kerstin Jönsson Videsäter 

Kassör: Eva Nejman 

Sekreterare: Agneta Stålberg Matses 

Webredaktör: Helene Spjuth fram till 200630. Rimma Axelsson 

Ordinarie ledamöter: Marie Torstensson, Gunilla Frank-Norén. 

 

Revisorer: Pia Hägg Haraldson, Revisorsuppleant Mustapha Hassan 

Medlemsregister: Pernilla Turunen Olsson 

 

Styrelsen har haft fem ordinarie sammanträden, ett extra sammanträde. Dessutom har många och livliga telefon- 

och E-postkontakter upprätthållits.  Under året har våra huvudmän ej lämnat verksamhetsstöd.  

Internetbrevlådorna används, avläses regelbundet. Vi har nu ca 242 medlemmar. Konstföreningen har ett eget 

förråd på sjukhuset. Ev av våra styrelsemedlemmar valde att avgå före sommaruppehållet p.g.a. tidsbrist, Helen 

Spjuth och vi tackar henne för sina insatser. Vår ordförande Rimma Axelsson valde att avgå i december och vice 

ordförande Kerstin Jönsson Videsäter valdes till ordförande fram till årsmötet. Vi tackar Rimma för hennes 

insatser för föreningen under många år. 

Under året har vi köpt in och lottat ut konst för 106000 kr. 

 

Aktiviteter under 2020. 

 

Föreningens program detta år började den 12 januari med utställningen med Märta Måås-Fjätterströms mattor på 

Stockholms slott med 28 medlemmar och den 22 samma månad fick 23 personer se Vårsalongen på Lilecalchs 

konsthall. Den 26 februari träffades 15 medlemmar målerikonservator Irina Batalow i hennes ateljé på 

Luntmakargatan. I början på mars kom 9 intresserade till Olle Olsson Hagalund-huset. Senare i mars, april och 

maj fick vi tyvärr ställa in våra aktiviteter (Lumphes litografiverkstad, Sven-Harrys konstmuseum, Persisk afton, 

Anders Wallins ateljé, Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv) på grund av Corona-situationen. Visning och 

utlottning av vårens konst sköts upp till den 3september i Birkeaulan och ett tiotal medlemmar närvarande 

som observatörer förutom styrelsen. Den 3 juni träffades 20st blomstervänner för en trädgårdsvandring på 

Långholmen där vi också fick höra om några av Långholmens byggnader med Ulrika Flodin Furås. 

 

 Efter sommaruppehåll, den 9 september samlades 21st för en trädgårdsvandring längs Årstaviken och höra om 

kvinnorna i stadsodlingens historia men också om platserna vi passerade med Ulrika Flodin Furås. Årets 

konstföreläsning med Stina Wirsén fick tyvärr ställas in liksom övriga aktiviteter (medlemsutställning och 

julmarknad ) p g a Coronasituationen. Visning av konsten skedde denna gång bara via hemsidan och utlottning 

av höstens konstinköp ägde rum 3december via TEAMs med 2 observatörer. 

 

Totalt kom 169 medlemmar till programmen.  

 

Huddinge den 1 februari 2020 

 

 

 

Kerstin Jönsson Videsäter          Agneta Stålberg Matses Marie Torstensson 

 

 

 

       Eva Nejman                 Gunilla Frank Norén                              

 


