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Styrelse: Den styrelse som utsågs vid årsmötet den 24 februari 2022 fick följande 

sammansättning: 

Ordförande: Kerstin Jönsson Videsäter 

Vice Ordförande: Kerstin Gustafsson 

Sekreterare; Malin Larsson fram till 220801 därefter Nina Perrin 

Kassör och Facebook administratör: Eva Nejman, 

Webbredaktör och ordinarie ledamot; Sari Hillblom 

Ordinarie ledamot: Marie Torstensson 

Revisor: Pia Hägg Haraldssen 

Revisorssuppleant: Moustapha Hassan 

Valberedning: Styrelsen efter annonsering i medlemsutskicken om vakanser 

Medlemsregister: Kerstin Lasu 

 

Styrelsen har haft sex ordinarie sammanträden. Dessutom har många och livliga telefon- och 

E-postkontakter upprätthållits.  Under året har våra huvudmän ej lämnat verksamhetsstöd.  

Internetbrevlådan används och avläses regelbundet. Vi finns nu också på Facebook. 

Konstföreningen har ett eget förråd på sjukhuset. Vi är för närvarande 220 medlemmar. Vi har 

stöttat nu levande i Sverige verksamma konstnärer och köpt in och lottat ut konst för 

120000kr under verksamhetsåret. 

 

Aktiviteter under 2022. 

 

Föreningens program detta år började på Millesgården i januari med utställningen med Stig 

Lindbergs konst med 16 medlemmar. I februari samlades totalt 21 personer till utställningen 

Liljevalchs Vårsalong. Vi hade även i år digitalt årsmöte via TEAMS där avgående 

styrelseledamoten Agneta Stålberg Matses avtackades med blommor och där även en 

”Väggplatta” i keramik av keramikern Agneta Spångberg lottades ut. Den 10 mars träffades vi 

för Persisk afton på Södermalm med Kina Jacobsson tillsammans med 26 medlemmar. I 

april kom 13 intresserade till en unik konstnärsmiljö på östra Södermalm med Christian 

Eriksson och hans son Liss Erikssons skulpturer. I april hade vi en 2-dagars keramikkurs 

på Huddinge gymnasium tillsammans med Cilla Adlercreutz och Amanda Suomi Petersson 

med 14 personer som provade på kavling, tummning, skulpteraring och drejning.  I maj 

vandrade 19 medlemmar på Södermalm för att höra om Konstnärer på Södermalm – var 

bodde de?  Visning av vårens konst med utlottningen den 19 maj i Birkeaulan samlade pga. 

av Covid ett 10-tal medlemmar. I juni stadsvandrade vi runt Kungsträdgården och 

Skeppsholmen med Ulrika Flodin Furås som Guide vilket lockade 21 personer. Malin 

Larsson avgick tyvärr ur styrelsen under sommaren. 

 

 Efter sommaruppehåll under juli, samlades 14 intresserade i augusti på Skogskyrkogården, 

Enskede för en guidad visning, där vi fick höra och se detaljer i arkitekturen och hela 

kyrkogårdsanläggningen som man kanske inte tänker på vid första anblicken. I september 

träffades 17 medlemmar i Tantolunden på Södermalm för en Trädgårdsvandring med 

Ulrika Flodin Furås. I oktober fick vi tyvärr ställa in Keramikkurs och syjunta pga. får få 

deltagarantal. Årets konstföreläsning hölls av Harriet Deger med mycket lång erfarenhet i 

konstbranschen och eget galleri på Södermalm, som gjorde en mycket uppskattad 

föreläsning ”Hon berättade om tre olika konstnärskap och konstnärernas utveckling 

under 10 år tid” i föreläsningssalen Birkaulan den 19 oktober och 15 medlemmar lät sig väl 

smaka av föredrag och PokeBowl med dryck.  I samband med hälsoveckan ordnade vi 

tillsammans med sjukhuset den 25 oktober en ”tidig Julmarknad” med 8 st utställare på 
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sjukhuset i B63 kursrum 3 med tavlor, gipsdekorationer, gjutet, ståltrådsslöjd, quiltat, broderi, 

julkort. Detta var mycket uppskattat och flera ville vara med nästa gång och ställa ut.  Den 27 

oktober gick 14 medlemmar på nya Liljevalchs konsthall och utställningen med Inge 

Schiöler ”Landskap utan gräns”. Den 17 november träffades 19 medlemmar för Persisk 

afton på Södermalm med Kina Jacobsson. Visning och utlottning av höstens konstinköp 

ägde rum 24 november i Birkeaulan och vi kunde ha utlottning med närvarovinster med ett 

30-tal närvarande i Birkeaulan. I december fick 14 medlemmar se en guidad visning av Isaac 

Grünewalds konst på Waldemarsudde, Djurgården. 

 

Totalt kom 228 medlemmar till programmen, vilket känns väldigt roligt.  

 

Huddinge den 21 januari 2023 

 

 

 

Kerstin Jönsson Videsäter            Kerstin Gustafsson            Nina Perrin  

  

 

 

Marie Torstensson                    Sari Hillblom                 Eva Nejman 

 

 

                                                                                                                                                                          


