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Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Föreningen har 328 medlemmar, varav 35 med dubbla andelar. 

 

Styrelsens sammansättning under året. 

 

Ordinarie ledamöter  
Birgitta Mörk  ordförande 

Lotta Mathiesen  vice ordförande 

Inga-Lena Wivall Helleryd  sekreterare    

Kerstin Florell  kassör 

Birgitta Hedberg  registeransvarig 

Evi Gustavson-Kadaka  curator    

Marianne Fridblom 

Torbjörn Wänn 

    

   

Suppleanter 
Lars Helin 

Mona Lundgren 

Cicki Blomquist 

Ann-Britt Wikström 

Agneta Granstrand 

Vibeke Sparring 

Eva Lorentzon 

           

 

Revisorer 
Föreningens revisor har varit Birgitta Möller och Siw Frebelius har varit revisorssuppleant. 

 

Valberedning  
Som valberedning valdes Lotta Mathiesen och Ann-Britt Wikström. 

 

 

Verksamhet 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. På grund av rådande 

Coronapandemi var tre möten kombinerade telefon, Zoom och fysiska sammanträden. 

  

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls den 28 maj 2020 i mötesrum Räven, Karolinska 

universitetssjukhuset, Solna och via videomöte Zoom. 
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Medlemmarna har under året fått ett elektroniskt utskick innehållande Konstföreningens 

aktiviteter under våren. 

 

Både vår och höstavslutningen fick ställas in på grund av restriktioner orsakade av pandemin. 

Dragning av båda konstlotterierna år 2020 skedde under hösten i närvaro av revisor. Utdelning 

av vinsterna ägde rum 11 november och 8 december. Visning av de utlottade konstverken skedde 

samma dag som valen ägde rum och innan kunde de utlottade verken ses digitalt. Enbart 

vinnarna var välkomna på visning och val av konstverken, allt beroende på pandemin. 

 

Aktiviteter 
 

Visningar: LUMA fabriken i Hammarby sjöstad, 19 februari. Stadsmuseet, Stadsmuseets 

guldkorn, 3 och 5 mars. Konstvandring på Söder, 16 och 17 september. Ateljébesök hos Helena 

Brunius, besöket skedde digitalt 5 november. 

                           

Utställningar: Liljevalchs, Vårsalongen, 12 mars.  

 

 

Styrelsen har under året fått hjälp med hemsidan av Marie Oscarsson, Enheten för medicinens 

historia och kultur, Karolinska Institutet. 

 

Hemsidan kan nås på följande adresser: 

www.ki.se/konstforeningen, sida öppen för alla. 

www.karolinska.se / Medarbetare/Din hälsa/Fritidsföreningar/Konstföreningen (KS personal). 

 

Konstföreningen har under året gått över till en ny hemsida med hjälp från konstföretaget 

Artworks. Nya hemsidan innehåller fler funktioner och mer information om vad som händer i 

föreningen. 

Nya hemsidan nås på följande adress: https://artworks.se/gallerier/karolinskakonstforeningen 

 

 

Konstföreningen är medlem i Sveriges allmänna konstförening, Grafiska Sällskapet, Våga se och 

Sveriges Konstföreningars Riksförbund. 

 

Arvode till styrelse och revisor utgår inte. 
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