KONSTFÖRENINGEN FRÖJA

Medlemsbrev nr 2 2021
Årsmöte och ny styrelse
Årsmötet hölls på annorlunda vis i år. Medlemmarna fick alla handlingar i samband med förra
nyhetsbrevet tillsammans med en svarsblankett för röstningen. Röstningen fungerade väl – 35
inlämnade svar – alltså ungefär samma uppslutning som till våra fysiska årsmöten! Så tack för detta
engagemang!
Årsmötesprotokollet bifogas till detta nyhetsbrev.

Avtackning av tidigare ordförande och ledamöter
I samband med årsmötet avtackades ordföranden Annika W Rennerskog, ledamöterna Ina Haaga,
Maria Prezent och Carola Edin Eriksson samt revisorerna Monica Thilander och Gunilla Hemlin.

Presentation av ny styrelse
Kajsa Mellner Daxberg, ordförande
Anders Gullberg, kassör
May Strandberg, sekreterare och ansvarig för våra resor tillsammans med
Anna-Maija Högström
Britt-Louise Bäckman, ansvarig för lokalen Galleri Fröja tillsammans med
Ann-Britt Eriksson
Lena Lantz ansvarig för hemsidan tillsammans med Kajsa MD
Nya revisorer valdes:
Sven-Erik Sehlstedt
Owe Sandqvist
Valberedningen kvarstår:
Kerstin Lindblom
Anita Saarinen
Avgående ordförande, Annika, gav den nya styrelsen en väl förberedd överlämning av information
om föreningen samt en hel del goda råd – stort tack för det!

Vi är alltså fyra nya ledamöter i styrelsen och jag som ny ordförande är både nyinflyttad i Östhammar
och ny som medlem i föreningen. I somras avslutade jag mitt jobb som skolchef i Bollnäs och flyttade
till Östhammar tillsammans med min man Sten. Vi har ju bott i kommunen tidigare – i Österbybruk,
och jag har också ett jobbförflutet i Östhammars kommun; inom förskola/skola och i
kulturförvaltningen i slutet på 1990-talet. Som förälder till tre pojkar i skolåldern hade jag inga
föreningsengagemang på den tiden, men från tiden som volontär i Östhammars musikvecka under
några år fick jag med mig många glada minnen, kontakter och nyttiga erfarenheter!
Den nya styrelsen har haft sitt första sammanträde och det känns både spännande och inspirerande
att sätta igång. Vi som är nya uppskattar verkligen tryggheten i att några mer erfarna medlemmar
finns kvar i styrelsen. Vi ska göra vårt bästa för att Konstföreningen Fröja ska fungera och utvecklas
även under tiden med de restriktioner som krävs för att dämpa och stoppa den pågående pandemin.
Jag och den nya styrelsen tackar för förtroendet, vår ambition är hitta bra och ibland kanske helt nya
sätt att genomföra det som är föreningens verksamhet och syfte:
”Föreningen har till uppgift att inom Östhammars kommun väcka, underhålla och utbreda intresset
för konst, särskilt genom att
• arrangera utställningar
• anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter (tex. resor) i ämnen rörande konst
• göra inköp för utlottning
• skapa tillfällen för att samtala om konst
• samarbeta med andra organisationer med likartad inriktning”
I nyhetsbreven framöver får vi berätta mera om hur det går, i detta nyhetsbrev kan vi bara kort
beskriva planeringsläget och ambitionerna. Vi hoppas att både ”vanliga” och ”nymodiga” aktiviteter
ska vara till glädje och nytta för alla Konstföreningen Fröjas medlemmar!

Verksamhet 2021
Utställningar
Galleri Fröja kommer att presentera utställningar i den mån gällande pandemirestriktioner tillåter.
Vi har våren planerad, med utställningar av bland andra Carl Olof Tronje, Sofie Stenberg och Sara
Nordgren, Gun-Britt Henriksson och Leif Nyman samt på försommaren Gunnar Emanuelsson. Vi
hoppas förstås att alla planerade utställningar (och fler ändå) ska kunna genomföras, men
restriktionerna till följd av covid-19 blir avgörande även i vår.
Nu är tiden för uppfinningsrikedom och kreativitet, så att vi kan erbjuda andra möjligheter till
konstupplevelser! Idéer finns och fler är välkomna!

Resor och konstbesök
Framåt hösten hoppas vi kunna genomföra de aktiviteter som vi inbjöd till i fjol, men som ställdes in
dvs Konst i hemmiljö hos Gunilla Gunnarsson med maken Leif och hos familjen Karlsson/Smedhamre i
Uppsala samt konstresan till Värmland, Dalsland och Bohuslän. Du som anmälde dig i fjol har
företräde och kommer att kontaktas personligen så snart vi vet om och när aktiviteterna kan
genomföras. Mer information i kommande Medlemsbrev.

Vi hoppas även kunna erbjuda någon dagsresa med konstbesök. Allt beroende på läget med
smittorisk och vaccinationstakt, förstås.
Vad vi redan nu kan utlova är att vi samordnar resor till aktuella konstutställningar i närområdet, i
första hand till utställningarna i Sadelmakarlängan i Österbybruk. Vi återkommer med närmare
information när dessa startar igen i samband med påskhelgen. Vi har även planer på att besöka
skulpturparken i Persbo (mellan Månkarbo och Östervåla) och konstnär Fredrik Strid. Mer om det
senare.

Medlemsavgiften
Alla medlemsavgifter går oavkortat till inköp av konst till vårt konstlotteri. Våra andra aktiviteter
bekostas av var och en vid varje tillfälle. Läs mer om vår ekonomi i årsmöteshandlingarna. Vi vet att
det finns föreningar som inte tar ut medlemsavgift eftersom verksamhet har legat nere under 2020,
men vi håller konstlotteriet igång och därför ska medlemsavgiften betalas som vanligt. Vi är
tacksamma om medlemsavgiften betalas in så tidigt på året som möjligt – så att vi kan köpa in konst
när tillfälle ges under hela året!
Medlemsavgiften 200 kr per person eller 300 kr per familj (2 p) betalas in till plusgiro 63 07 61-5 eller
swish 123 676 132 4. Obs! Ange namn!
Apropå det vill vi hälsa sju nya medlemmar välkomna till föreningen och samtidigt uppmuntra er alla
att berätta om vår förening för konstintresserade vänner och bekanta, så att vi kan bli ännu fler!

Konstföreningen Fröja får hemsida
Bland det första den nya styrelsen nu tar tag i är byggandet av en webbsida för Konstföreningen
Fröja. Vi kommer att göra det tillsammans med övriga inom föreningen Sveriges Konstföreningar.
Medlemskapet där ger oss tillgång till både plattform, upplägg och utbildning. Vi hoppas snart kunna
visa er den nya sidan!

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av mars, ser fram emot att få uppdatera er då!
Vänliga hälsningar
Konstföreningen Fröja
Kajsa Mellner Daxberg, ordförande
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