
    

 

Lunds Konsthalls Vänner 

Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Pandemin och verksamheten 

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

kunskap och engagemang för konst. Verksamheten bedrivs i huvudsak i form av kortare eller längre 

konstresor och föredrag. Pandemin och alla restriktioner har präglat det gångna året. Merparten av 

planerad verksamhet har ställts in under året. Ingen verksamhet ägde rum under våren. 

 

Årsmöte, styrelse och övriga val 

Det traditionella årsmötet under våren blev inställt. Alternativet till årsmötesförhandling och val på 

plats blev omröstning via post. 68 medlemmar skickade in och tog ställning i sedvanliga 

årsmötesfrågor. En ny styrelse valdes: Ordförande Lise-Lotte Martins Löfhaugen (vald på ett år), 

kassör Paula Uddman (vald t o m 2021), sekreterare Bengt Hall (nyval), övriga ledamöter Ann Schlyter 

(omval), Maria Brynge (vald t o m 2021) och Anna Natt och Dag (nyval)  

 

Torbjörn Enochson valdes till revisor och Gerard af Malmborg till revisorssuppleant för ett år. Till 

valberedning valdes Britta Alling, Magnus Hägerdal och Margareta Paulsson.  

 

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal har sjunkit och var vid årets slut 150 medlemmar. Pandemin bidrar säkert 

till nedåtgående medlemsantal.  

 

Höstens verksamhet 

Den 4 november höll professor Max Liljefors ett föredrag under rubriken Konst, estetik och hälsa. Det 

var ett lyckat möte med stor publik och mingel efteråt. Den 2 december skulle serietecknaren Sara 

Granér komma och rita och berätta. Tyvärr blev Sara sjuk och föredraget fick ställas in.  

Höstfesten den 16 november, som traditionellt ägt rum i konsthallen, flyttades till Grand hotell.   

35 personer deltog. På höstfesten presenterades styrelsen, avtackades avgående ordförande Anders 

Blomberg, tidigare sekreteraren Gunnar Ericson och ledamoten Lennart Bondesson, presenterades 

föreningens planerade verksamhet och alla fick delta i en konstquiz.  

Gallerirundan den 11 december med glögg på konsthallen lockade däremot en begränsad skara.  

 

Kommande verksamhet 

Under hösten har styrelsen planerat för ett ambitiöst program våren 2022 med fyra resor, varav ett 

med övernattning och två föreläsningar samt årsmöte. Samtliga medlemmar har fått det upptryckta 

programmet hemskickat. Vi hoppas nu att den växande pandemin inte sätter käppar i hjulet för 

vårens verksamhet.  

 

Styrelsen för Lunds Konsthalls vänner 

 

https://lundskonsthallsvanner.com/


 

 

 

 

 

 


