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Verksamhet
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden.
Vid sidan av det samlade styrelsearbetet har en programkommitté och en inköpskommitté svarat för
planering och praktiska detaljer angående dessa verksamhetsområden.
Föreningens hittillsvarande hemsida med adress www.strangnaskonstforening.wordpress.com har visat sig
vara i behov av uppgradering. Arbetet härmed har inletts och beräknas vara slutfört under våren 2017.
Vid Sörmlandsdistriktets aktiviteter har föreningen representerats av en eller flera styrelseledamöter.
Programverksamheten har i huvudsak genomförts enligt plan och omfattat nedanstående arrangemang,
vilka samtliga varit välbesökta.
Tisdagen 19 januari: Föreläsning i Multeum av konstpedagogen Marie Andersson på temat Offentlig konst
i Sverige under 250 år.
Måndagen 15 februari: Bussresa till Stockholm och guidade visningar av konstsamlingarna i Lärarnas Hus
och Riksdagshuset.
Lördagen 12 mars: Årsmöte i Gyllenhjelmsalen, Kommunhuset följt av kort föreläsning över temat Ett
konstverk berättar. Det avslutande traditionsenliga konstlotteriet omfattade 16 vinster.
Tisdagen 19 april: Visning av Eskilstuna Konstmuseum med dess samlingar och tillfällig utställning under
ledning av f d museichefen Kenneth Åström.
Torsdagen 12 maj: Visning av Fiholms slott och i Jäders kyrka med paret Mörner som mycket inspirerade
guider.
Tisdagen 24 – onsdagen 25 maj: Konstresa till Dalarna med besök och guidade visningar på Dalarnas
Museum i Falun, Hildasholm i Leksand, Konstsamlingen Grenverket i Tällberg, Zornmuseet och Zorngården i
Mora, Karlfeldtsgården i Sjugare by samt ateljébesök hos konstnären Svante Rydberg i Klenshyttan utanför
Ludvika.
Tisdagen 30 augusti: Besök hos Strängnäskonstnären Bo Englund i hans ateljé och trädgård.
Tisdagen 20 september: Bussresa med visning av Claestorps slott med slottsherren Jan Lewenhaupt som
både kunnig och underhållande guide och Vadsbro kyrka.
Torsdagen 27 oktober: Föreläsning i Multeum av Hans Lundén över temat Paula Modersohn-Becker, en
feministisk pionjär.
Tisdagen 8 november: Bussresa till Stockholm med med guidad visning av utställningarna Salongsmåleri
och Verk av Cecilia Edefalk.

Årets studiecirklar har genomförts i Studiefrämjandets lokaler. Cirklarna har behandlat svensk
samtidskonst. Ca tjugofem föreningsmedlemmar har deltagit, fördelade på två grupper med Birgitta Geerd
resp paret Tina och Olle Svedman som cirkelledare.
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Samverkanspartners: Föreningen har under året på olika sätt samverkat med Strängnäs kommun och
Studiefrämjandet.

Ekonomi
Se särskild redovisning.

Framtida mål
Tidigare redovisade mål gäller fortfarande. Strängnäs Konstförening vill, genom fortsatt samverkan med, i
första hand Strängnäs kommun och Studiefrämjandet, men gärna även med andra kulturella föreningar,
väcka och bredda intresset för konst och närliggande ämnen genom att,
 anordna föreläsningar av konsthistoriker, konstnärer, gallerister, museipersonal m fl
 arrangera studiecirklar, vilka bygger på aktivitet från deltagarnas sida
 besöka museer, gallerier, intressanta byggnader mm
 arrangera konstresor i Sverige och närliggande länder
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