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Verksamheten 

Lunds Konsthalls Vänner är en vänförening till Lunds konsthall med ett eget program för att sprida 

kunskap och engagemang för samtida konst. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i form av kortare 

och längre konstresor, föredrag av/om intressanta konstnärer och konstskeenden samt besök på 

museer, konsthallar, gallerier, i ateljéer och konstsamlingar. 2020 har varit det år då nästan inga av 

dessa ambitioner har kunnat förverkligas p.g.a. rådande pandemi. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Anders Blomberg ordförande, Gunnar Ericson 

sekreterare, Paula Uddman kassör, Lise-Lotte Martins, Ann Schlyter, Lennart Bondesson och Maria 

Brynge. Styrelsen har under 2020 haft 2 protokollförda sammanträden. Mötena har hållits på 

Konsthallens kansli. Kontaktpersoner inom Konsthallen var i början av året Emil Nilsson och Paula 

Ludusan för att senare ersättas av Olof Boström. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade i slutet av året 165 medlemmar. Det innebär en betydande nedgång från föregående 

år. Förklaringen till detta är att medlemsregistret rensats från de som inte har betalat. De 165 är 

betalande. 

 

Årsmöte 

Årsmötet ägde rum den 12 mars på Siriusorden med 37 närvarande medlemmar. Mötet valde om 

ordföranden Anders Blomberg på 1 år och den som stod inför omval dvs Ann Schlyter också på 1 år. 

Till nya medlemmar i styrelsen valdes Paula Uddman och Maria Brynge båda på 2 år. Årets 

stipendium på 15 000 kr till unga konstnärer med lundaanknytning gick till Palina Piakarskaya, 

studerande vid Swedish Academy of Realist Art i Simrishamn. Palina Piarskaya presenterade sitt unga 

och intressanta konstnärskap efter avslutat årsmöte. Konsthallschefen Åsa Nacking presenterade 

konsthallens kommande utställningar. Mötet följdes av en gemensam middag.  Till årets närvarolotteri 

hade Anders Blomberg, Lennart Bondesson och Ann Schlyter införskaffat priser. Ett stort antal 

konstnärliga verk fanns till allas beskådan innan de fann ett färre antal nya nöjda ägare. 

 

Resor 

Samtliga vårens planerade resor ställdes in p.g.a. pandemin och Folkhälsomyndighetens 

rekommenderade restriktioner för möten/sammankomster. De tilltänkta resmålen (Tommarp/Hishult, 

Degeberga samt Landskrona/Dunkers) kan återkomma vid senare tillfällen. Ingen planering för 

höstens resor gjordes av samma anledning. 

 

Föreläsningar 

Vårens föreläsningsserie (med Max Liljefors, Sara Granér och Arne Johnsson) ställdes in p.g.a. 

pandemin. Inget program togs fram för höstens föreläsningar. 

 

Fester 

Styrelsen beslutade att ställa in både vårfest och höstfest 

 

Gallerirunda 

Gallerirundan ställdes också in 

 

Övrigt 

Styrelsens planering är att verksamheten ska kunna återupptas så fort pandemi/samhällsläge så tillåter 

och med förhoppningen att föreningens medlemmar åter ska kunna träffas under trevliga former och 

tillsammans få dela många rika konstupplevelser igen. 
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