AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap får härmed avge följande
verksamhetsberättelse

Stadgar
I föreningens stadgar § 1 ingår bland annat följande:
Föreningen har till ändamål att samla in och dokumentera fakta om framlidna hel- eller
deltidsverksamma konstnärer som under sin levnad helt eller delvis varit bosatta i Sala
kommun.
I detta syfte vill föreningen exempelvis anordna utställningar, studiecirklar och andra
sammankomster.

Medlemmar
Vid utgången av 2020 hade föreningen 258 medlemmar, vilket var ökning i förhållande till
förra året (251).

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Kristina Österberg, ordförande
Per Carlson, vice ordförande, tillika sekreterare fr o m april
Johnny Ekman, sekreterare t o m mars
Thomas Kumlin, kassör
Amie Lundholm
Agneta Sonnebo
Ulf Westman
Revisor har varit Hans Brehmer och revisorssuppleant Jan-Olof Olson.
Valberedningen har bestått av Kristina Hagström och Dick Holmér.
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Protokollförda möten
Årsmötet hölls på gården den 25 maj 2020 på gården i Kulturkvarteret Täljstenen. Med
hänsyn till rådande pandemi (2019-nCoV kallad covid-19) begränsades mötet till de
enligt stadgarna obligatoriska föreningsfrågorna. I egenskap av huvudredaktör gav Johnny
Ekman en förhandsvisning av den guide som föreningen upprättat över konst i Sala kommun,
se nedan.
Under året har styrelsen hållit 12 protokollförda möten, inbegripet det konstituerande
styrelsemötet. Flertalet möten har på grund av det rådande smittläget hållits per telefon.

Utställningar
Trots smittläget har tre utställningar kunnat genomföras i
Café Täljsten,
dels 17 kvinnliga Salakonstnärer (4–28 mars),
dels ALLT är MÖJLIGT (10 juni – 22 augusti),
dels CarlOlof Pettersson och Knut Pierrou
(4 november 2020 – 9 januari 2021, men endast digitalt
efter 7 december).

Vidare har utställningar med försäljning ägt rum på
Ångbageriet,
bl a med verk av Gerdi Kullberg och Anna Olin

17 kvinnliga Salakonstnärer 4 – 28 mars
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Delar av utställningen med CarlOlof Pettersson och Knut Pierrou, 4 november – 9 januari

Medlemsträffar
Till följd av smittläget har endast en medlemsträff kunnat genomföras under året, vilken
hölls den 3 mars i Café Täljstenen i anslutning till utställningen 17 kvinnliga Salakonstnärer.
Ett 25-tal medlemmar deltog och Johnny Ekman berättade, tillsammans med bl a Marianne
Pierrou och Östen Berger, om konstnärerna.

Foton från medlemsträffen 3 mars 2020.

Övrigt
I likhet med tidigare år har föreningen sammanställt en
Konstalmanacka.
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Under året har föreningen också tagit fram en guide, Konst i Sala kommun, som
innehåller information om främst utomhuskonst, men också information om en hel
del inomhuskonst som är tillgänglig för besökare vissa tider. Redaktionskommittén
har bestått av Johnny Ekman, huvudredaktör, Kristina Österberg och Per Carlson.
Vidare har föreningen förberett rundturer på cykel med användning av guiden och visning av
konsten i Rådhuset i Sala. Några rundturer eller visningar har dock inte kunnat genomföras
på grund av smittläget.
Med stöd av Sala kommun har föreningen under året också tagit fram en minnesplatta över
Ivan Aguéli, som 2021 kommer att placeras vid Aguéligatan 29, där Aguélis barndomshem låg.
Föreningen hade planerat att medverka vid Kulturnatta (25 april) och Konst i Himmelsfärd
(22-24 maj), men dessa evenemang ställdes in till följd av smittläget.

Efterforskningar
Föreningen har under året arbetat vidare med sina efterforskningar för att i bild och text
dokumentera de närmare 200 avlidna Salakonstnärer som för närvarande finns i föreningens
register. Under året har ytterligare ett 10-tal heltids- eller deltidskonstnärer katalogiserats
som under sin levnad helt eller delvis varit bosatta inom Sala kommunUppgifterna om dessa Salakonstnärer har, liksom tidigare år, funnits tillgängliga i pärmar på
Ångbageriet (och i Café Täljstenen i samband med utställningarna där).
Många av dessa uppgifter finns även tillgängliga på föreningens webbplats www.salakonst.se.

www.salakonst.se
Under 2020 har föreningen utvecklat sin webbplats, www.salakonst.se, bl.a. med


ytterligare dokumentation om avlidna Salakonstnärer, totalt finns nu 93
konstnärsbiografier,



fördjupad information om konsten som ingår i guiden Konst i Sala kommun,



ytterligare dokument under ARKIV:
o Leo Meurmans skrift IVAN AGUÉLI – sökare sjukling och djurvän,
o våra tidigare utställningar (fylls på efter hand)
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Gåvor till föreningen

Under året har föreningen fått fem konstverk utförda av avlidna Salakonstnärer.

Ekonomi
Följande personer, företag, organisationer m m har under året lämnat värdefullt ekonomiskt
stöd till föreningens verksamhet: Salabostäder AB, Sala-Heby Energi AB, Sala kommun/Kultur
& Fritid, Sala Sparbank och Sala Ångbageri AB.

Sala den 23 maj 2021.

Kristina Österberg

Per Carlson

Amie Lundholm

Johnny Ekman

Agneta Sonnebo

Thomas Kumlin

Ulf Westman
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