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Till medlemmarna i HS konstförening  
 
Du kallas härmed till Huddinge sjukhus konstförenings årsmöte torsdagen den 23/2 17.30 på Galleri Hera, 
Hornsgatan 36. Direkt efter årsmötet blir vi bjudna på buffé med vin och Harriet Deger kommer att visa 

konst och berätta lite om de olika konstnärerna. Maila kjonssonvidesater@gmail.com om du vill vara 
med senast kl 12.00 den 20/2. Endast medlemmar kan vara med denna kväll så ett ypperligt tillfälle att 
locka med för att få med nya medlemmar. Galleri Hera behöver veta hur många som kommer så de vet hur 
mycket mat som ska handlas in. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19/2 via 
hskonst@hotmail.com. Dagordning se sidan 4. Verksamhetsberättelse, balansräkning och resultatrapport 
finns tillgängliga på hemsidan senast samma två veckor före årsmötet.  
 
Betala gärna själv in din medlemsavgift till vårt plusgirokonto 518002-1. Betala 50kr/mån, 300kr/6mån alt 
600kr/år. Viktigt att uppge namn och gärna medl nr så vi vet för vem som betalningen gäller. 
 
Visning av och utlottning av vårens konst sker 25 maj i Birkeaulan F-huset plan 5. 
 
Värva nya medlemmar! Värva 2 st. nya medlemmar och gå på en av våra aktiviteter gratis! OBS! De nya 
medlemmarna måste betala minst motsvarande ett halvt års medlemsavgift för att denna förmån skall 
gälla.  
 
Glöm inte att titta in på vår hemsida: www.hskonst.konstforeningar.se. Där kommer vi fortlöpande att 
skriva in våra vinster samt även visa bilder på konstverken. Där kan du också läsa om våra aktiviteter. Du 
kan även skicka e-post med förfrågningar eller tips om aktiviteter till oss på hskonst@hotmail.com.  
Vi finns även på Facebook (sök på ”Huddinge sjukhus konstförening”) 
 
 

Vinterns och vårens program  
 
Tisdagen den 14 februari ser vi en av Nordens bästa samlingar av nu levande svenska konstnärer, totalt 
65st. En samling bestående av ung skandinavisk konst med främst kvinnliga konstnärer. I samlingen finns 
också de 10 bästa svenska kvinnliga konstnärerna från alla tidsperioder. Denna visning sker på SEB:s 
huvudkontor, Arenastaden direkt vid pendeltågsstationen Solna. Pris 50kr. En stor del av bankens äldre 
konst såldes för att göra denna samtida satsning på sammanlagt 50miljoner kronor. Anmälan som är 
bindande till evanejman@hotmail.com senast 10 februari.  
 
 
Tisdagen den 21 mars kl 18:00 går vi på Vårsalong, Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60. 
Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten för över hundra år sedan. I år 
visar 159 konstnärer 298 verk i Liljevalchs salar. 
Av de antagna är 89 kvinnor och 70 män. De utvalda konstnärerna är bosatta i hela landet. Som vanligt 
inrymmer urvalet en blandning av tekniker, allt från måleri, teckning och skulptur till installation, video och 
AI-genererad konst. Årets jury bestod av konstvetaren Isabella Nilsson, konstnären Jockum Nordström, och 
juryordförande Isak Nilson, vice konsthallschef på Liljevalchs. Bindande anmälan till 
ninaperrin90@gmail.com Kostnad: 250kr. Sista anmälningsdag 17/3. 
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Onsdagen den 12 april kl 18:00 är vi välkomna hem till textilkonstnären Ulrika Hedström Rönn på 
Drömstigen i Bromma. Ulrika kommer att visa oss sina makalösa färgrika textilier, kuddar, dukar, sjalar och 
annat smått och gott. Säkert kommer hon också att berätta lite om sig själv och svara på våra frågor. En 
mysig buffé kommer att serveras. Kostnad 150 kr. Anmälan som är bindande till evanejman@hotmail.com 
senast 7 april. 
 
 

Torsdagen den 4 maj kl 17.30  har vi Persisk Afton på Hornsgatan 94 med Kina Jacobsson . Vill DU deltaga i 
Persisk Afton!!? Det serveras en underbar Persisk Buffé såväl varm som kall, rött & vitt vin, vatten, kaffe & 
kaka samt ett mindre lotteri-överraskning. Man ska denna kväll vara hungrig på såväl mat som mattor. 
Minst 20 personer, Max 32st.  Tid 17.15-senast 17.30, vi äter 18.00. Bindande anmälan till 
marie_tor@yahoo.se 
Kostnad av 200:- per person. Swisha till 070-3510788 Marie Torstensson.   

 

Onsdagen den 10maj kl 18:00 den besöker vi Hallwylska museet och utställningen  
En ny stil för en ny tid – Utflykter i Art Nouveau, Hamngatan 4. 
I utställningen lyfter museet fram Art Nouveau, den nya konstriktning som bröt fram mot slutet av 1800-
talet. Genom ett urval av föremål från privata samlingar får besökaren en inblick i stilen. Här visas över 
trehundra föremål i glas, keramik och metall som representerar stilens olika uttryck och variationer. 
Art Nouveau rymmer en mångfald av formspråk, från de mer välkända stiliserade våglinjerna och 
kvinnofigurerna till skogarnas och kärrens kryp. Stilen påverkade hela vår miljö och föremålen runt oss, allt 
från arkitektur till mode, från synen på naturen och vår livsmiljö. Bindande anmälan till 

kjonssonvidesater@gmail.com. Maximalt 15personer. Pris 235:- (Ingen hiss finns). Sista anmälningsdag 
5/5. 
 

 

Vandring på Norra Begravningsplatsen 
Torsdagen den 7 juni kl. 18.00. är du Välkommen till en guidad tur 
Kom med på en vandring genom en av landets mest imponerande och innehållsrika kyrkogårdar. 
Kyrkogården invigdes 1827 och rymmer många av förra och förrförra seklets berömdheters gravar. Här vilar 
bland andra August Strindberg, Alfred Nobel, Gösta Ekman den äldre och Ingrid Bergman. 
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Många skulpturer, reliefer och andra konstnärliga utsmyckningar är skapade av några av vårt lands mest 
framstående skulptörer, till exempel Carl Eldh och Carl Milles. Bindande anmälan till Nina Perrin, 
ninaperrin90@gmail.com. Kostnad 250 kr pris per person. Swischa till 070-1684935 och skriv namn och 
Norra begravningsplatsen. 
 
 
 
Anmälan till Vinterns och vårens aktiviteter. Anmälan som är bindande görs via e-post som skickas till 
respektive ansvarig person. Du betalar först när du fått bekräftelse att du fått en plats! Betalning görs till 
respektive ansvarig person via Swish) senast sista betalningsdag.  
 
 
Medlemsregistret sköts nu av Kerstin Lasu. Nya medlemmar, adressändring, byte av arbetsplats, ny e-
postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas till hskonst@hotmail.com. Kom ihåg att 
du får vara kvar i föreningen efter pension, eller om du slutar din anställning. 
Medlemsavgiften är 50kr /mån. 
 
 
Nästa utskick kommer i april med nya aktiviteter. 
 
 
Styrelsen gn 
 
Kerstin Jönsson Videsäter, 

 Ordförande i HS konstförening 
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Dagordning för Huddinge sjukhus konstförenings årsmöte 2023-02-23 
Tid: 17.30  
Plats: Galleri Hera, Hornsgatan 36, (Hornsgatspuckeln) 
 
 §1. Öppnande av mötet.  

§2. Fastställande av dagordning. 

 §3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

§4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.  

§5. Fråga om mötet behörigen utlysts.  

§6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.  

§7. Föredragning av revisionsberättelse.  

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

§9. Val av ordförande för innevarande arbetsår.  

§10. Val av tre styrelseledamöter på 2 år och eventuella fyllnadsval.  

§11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  

§12. Val av tre ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande.  

§13. Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa ordinarie förenings-sammanträde.  

§14. Styrelsens förslag, motioner och inlämnade ärenden.  

Pkt 1. Styrelsens förmåner, styrelseaktivitet etc  

§15. Övriga frågor.  

Pkt 1. Fastställande av arvoden (medlemsregistret för 2023).  

§16. Avslutande av mötet. 

 

 

 

 

 

 


