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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för konst Clava avger härmed verksamhetsberättelse för år 2015. Det 31:a i
klubbens historia. Klubben bildades år 1985 med syftet att främja intresset för konst och
konsthantverk hos anställda och förtroendevalda inom Borgholms kommun.
Vid konstlotteriets dragning hade klubben 197 medlemmar och under året fick klubben
12 nya medlemmar bland annat genom medlemmarnas värvningar.
För medlemmar som pensionerar sig finns möjligheten att stanna kvar om man själv
betalar in medlemsavgiften på klubbens plusgirokonto 23 36 21-2.
På årsmötet firade vi 30 års jubileum vilket färgade årets möte, en tillbaka blick på
klubbens historia och en framåtblick via samtidskonsten. Därför hade vi valt att vara på
Kalmar konstmuseum. Vi började med att avnjuta en god lunchbuffe med paj, sallad och
nybakt bröd. Därefter hade vi årsmötesförhandlingarna. När vi gått igenom dem, gick vi
en guidad visning på museets konstutställningar; en grupputställning ”Present tense”,
Eva Larsson ”Box” och ”Obstructed line of vision” Johanna Karlin. Guiden berättade
också om Konstmuseets vision och kort om samtidskonsten. Janne Pernbert rundade av
årsmötet med att visa bilder och berätta om klubbens 30 år.
Medlemsavgift
Vi röstade för en höjning av medlemsavgiften från och med 2016. Bakgrunden till detta
är att sedan starten för 30 år sedan har avgiften endast höjts 30 kr. 1985 var avgiften
0,108 % av en medelsnittsårslön för en kommunalanställd i Borgholm. Avgiften 2012
var endast 0,04 % av en medelsnittsårslön. Av Sveriges 441 arbetsplatskonstföreningar
är den vanligaste avgiften 300 kr/år och näst vanligaste är 600 kr/år. För
medlemsavgifterna köper vi in konstverk till lotteriet. En medelkostnad på inköpta verk
1985 var i snitt 1752 kr och idag är medelvärdet på 1361 kr. Priser på konst och
konsthantverk har ökat under 30 år. Vilket innebär att vi på våra inköpsrundor inte kan
köpa konstverk som vi anser är de bästa utan tvingas välja bland dem med lägst pris.
Syftet med konstlotteriet är att förmedla konst av god kvalitet. Därför har vi nu med stor
majoritet röstat för en höjning till 300 kr/år. Varför så mycket och på en gång? Vår tanke
är att avgiften därmed är justerad och vi kommer inte föreslå någon höjning i den
närmaste tiden. Det här innebär att vi från år 2016 kommer både kunna köpa in fler
vinster av god och hög kvalitet. Plus att vi har möjlighet att bredda vår verksamhet.

Styrelsen
Klubbens styrelse 2015 har bestått av:
Styrelse:
Gertrud Henricson, ordförande
Carina Tabbert, sekreterare
Mattias Sundman, kassör
Ella Jensen, ledamot
Lotta Elmqvist, Ledamot
Itte Lindholm, ledamot
Ann-Kristin Oscarsson, ledamot
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Elisabeth Grahn, suppleant
Eija Varjus, suppleant
Revisorer:
Inköpsnämnd:
Valberedning:

Monica Fjellström, Adam Bäckman, suppleant Irene Nilsson
Gertrud Henricson, sammankallande, Gunilla Vidstige och
hela styrelsen.
Anette Westerholm

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden och flera informella kontakter
under året. Fem digitala medlemsblad har distribuerats till medlemmarna. Medlemsbladet nådde alla via vår maillista.

Utställningar och aktiviteter
Mellan den 8-30 maj pågick ”Det kreativa Borgholm” Konst Clavas amatörutställning på
Borgholms bibliotek.
Sex deltagare ställde ut 19 st konst- och konsthantverk;
1. Eva Wallenbrink,
sjuksköterska,
akryl, tovat
2.Gunilla Sagemark
förskollärare
olja
3. Eva Wahlgren,
omsorgsassistent,
tovat
4. Gertrud Henricson,
bildlärare,
måleri
5. Lotta Elmqvist,
omsorgsassistent,
nåltovat och broderi
6. Eija Varjus
bemanningspoolen
blandteknik
Under rubriken ”Konst och fika” bjöd vi alla intresserade att komma med på en
kombinerad konstutflykt och inköpsrunda som vi arragerade den 9 maj. Vi gick på
Vernissage i Mörbylånga Konsthall med Anders Gyllerfelt, Kåre Holgersson och Jan
Olsson, tre konstnärer från Bergkvara. Därefter besökte vi Betina Hubers The Glass BOX
och Galleri Blå Kulan. Efter en lunch på Söderbönor åkte vi till Adam Hedin i Kastlösa.
Under hela året kunde medlemmar värva nya medlemmar. För varje värvad medlem fick
man en lott i årets värvarlotteri.

Konstlotteriet
Under året har inköpsgruppen köpt in 16 vinster till lotteriet. Konstverken som fanns att
vinna ställdes ut på Borgholms bibliotek från fredagen den 5 november till onsdagen
den 2 december och skickades också som bifogad fil till samtliga medlemmar.
Dragningen skedde på Åkerboskolan i Löttorp tisdag den 24 november under fikat.
Gertrud, Itte och Monica från styrelsen höll i lottdragningen. Den 2 december valde
vinnarna i tur och ordning vinster, enligt följande;
1. Eva Karlström
2. Bertil Lundgren
3. Kerstin Elofsson
4. Helen Karlsson
5. Christina Lundberg

Jens Elstorp ”Röd skål” Glas
Adam Hedin ”Sidensvans” akrylmålning
Ulf Ekberg ”Animala Kvistorp” Gicleetryck
Malin Lindmark-Vrijman teckning
Catarine Capari ”Snöskata” väv
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6. Anna Sahlström
Lars Strandbo ”Släpp tiden” oljemålning
7. Lena Olsson
Taimi Borg ”Slättlandskap” oljemålning
8. Elisabeth Andersen
Monica Strandberg ”Kvinna i mask” oljemålning
9. Kristina Olsson
Betina Huber”Ortoceratit” glas
10. Cecilia Laneborg
Anders Gyllerfelt ”Vägen” oljemålning
11. Mathias Aineström Juan Cano ”Alebrijes” Screentryck på plexiglas
12. Itte Lindholm
Lars Larsson “Fågel” smide
13. Louise Jönsson
John Nielsen-Lind Tekanna i keramik
14. Birgitta Mölleborg
Bokpaket; Pekka Hedin, Karlheinz Sauer & Markus Åkesson
15. Ann-Charlotte Elfrid Margareta Lindberg ”Kalejdoscoop” keramik
Årets värvare: Anette Westerholm Steen Kepp ”Lyckoburk” keramik

Rabatt
I år har medlemmarna fått rabatt i fyra butiker i Borgholm.
Karl Es färg 20 % rabatt på konstnärsmaterial, Borgholms Bokhandel 15 % på
konstnärsmaterial, Galleri Vackra ting 20 % på Orrefors Kosta Bodas ordinarie
sortiment och Önska 20 % vid ett köptillfälle. Alla rabatter gäller ordinarie pris, vid
köpet uppger du att ditt namn och att du är medlem i klubben.
Kulturfredag på Borgholmsbio har medlemmar gått in för halva priset, 50 kr.

Borgholm den 20 Jan 2016
Gertrud Henricson
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