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Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsåret 2017, som löper från årsmötet 2017-03-09 till nästa årsmöte 2018-03-08.

Vårgårda Konstförening har genomfört ännu ett verksamhetsår. Föreningen hade vid 
kalenderårets slut 147 medlemmar.

Utställningar
Under året har vi genomfört 7 ordinarie utställningar. Under vårens 4 utställningar visades 
verk i olja, akvarell och konstgrafik. Höstens 3 utställningar gav exempel på ett stort antal 
tekniker och varierande uttryck, såsom akvarell, akryl, tusch och pastell. Både under vår och 
höst gavs utställningar med två, tre samverkande utställare. Samtliga utställningar har varit 
välbesökta.

Galleriet har behållit de öppettider som varit under det tidigare verksamhetsåret. Ett 
öppethållande som baseras helt på den insats som Gallerivärdarna, helt ideellt, utför.

Konstcafé
Under varje utställningsperiod genomförs ett konstcafé. Under avspända former ges 
deltagarna möjlighet att lyssna till och samtala med den utställande konstnären. Ansvaret för 
den aktiviteten ligger på en ”resursperson” som knyter till sig några som har tid och kraft.

De lokala tidningarna presenterar med regelbundenhet våra utställare i samband med 
vernissage genom artiklar.

Vårens aktiviteter inleddes med ”Gallerivärdarnas Kväll”, ett sätt att visa vår tacksamhet för 
deras engagemang. 

Medlemskontakter
Konstcaféet erbjuder ett naturligt tillfälle att möta medlemmarna och sprida information om 
kommande aktiviteter.
Utställningarna erbjuder även de en kontaktyta gentemot medlemmarna liksom mot 
allmänheten.

Vår hemsida www.vargardakonstforening.se är ytterligare en väg att följa verksamheten. 

Vårmarknad
Vid den återkommande Vårmarknaden i Vårgårda tätort aktiverade vi oss genom lotterier.

http://www.vargardakonstforening.se/
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Julmarknad
Första advent då tomteparaden gick genom Vårgårda centrum genomförde vi traditionellt en 
julmarknad med lotterier, lokala konstnärer och hantverkare. En mindre grupp ur styrelsen 
stod för ansvar och arrangemang kring detta.

Lotterier
Årets Medlemslotteri består till stor del av alster som köps in under verksamhetsåret.

Löpande under året arrangerar vi Konstlotteri, mindre lotterier, 100 lotter á 10 kr, med ibland 
inköpta, ibland skänkta vinster. När lotterna är slutsålda, är det dragning i samband med ett 
konstcafé. 

Till varje utställning hör ett närvarolotteri där medlemmarna gratis lägger en ”lott” 
med sitt namn på, vid varje besök i galleriet. Vinsten, 10 lotter i pågående lotteri, dras vid 
nästkommande konstcafé.

Även i år har vi valt att genomföra dragningen av Gallerivärdarnas Lotteri, ett särskilt lotteri 
där varje arbetspass utgör en andel i lotteriet, på Gallerivärdarnas kväll.
 
Några dagar före årsmötet har galleriet hållits öppet för att medlemmarna skall kunna få 
tillfälle att titta på vinsterna i Medlemslotteriet och lämna sin prioriteringslista inför 
dragningen på årsmötet. Dessutom fanns vinsterna att se på föreningens hemsida.

Årsmötet
Årsmötet den 9 mars 2017 hölls i Scoutgården. Mötet inleddes med de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna. Marianne Andersson valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 
Ingmaj Wallertz Olsson lämnade ordförandeposten och styrelsen.

Årets Medlemslotteri avgjordes. Det bestod av 15 st. konstverk med ett beräknat värde av  
41,320 Skr. Dragning av andra aktuella lotterier genomfördes också.

Bidragsgivare och sponsorer
Bidrag till föreningen har lämnats av Vårgårda Kommun. Ett samarbete med Vuxenskolan är 
etablerat sedan tidigare. Under året har inga nya aktiviteter inletts.

Föreningen har ett antal sponsorer som i varierande grad och på olika sätt bidrar till 
föreningens verksamhet. Vår motprestation kan vara plats på vår sponsortavla i galleriet och 
på vår hemsida med klickbara länkar, kombinerat med medlemskap i konstföreningen.

Föreningsmedlemskap
Vi är medlemmar i ”Sveriges Konstföreningar” och i föreningen ”Våga-Se”.
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Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 8 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Man har 
genomfört 8 protokollförda sammanträden.

Föreningen visar ett positivt resultat för kalenderåret med 17,032.47 Skr.

Vårgårda den 2 mars 2018.
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Ordförande Therése Lehtimäki Vice ordförande Miriam Carlsson
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