	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

ÅRS BERÄT T EL S E 2019
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet
under år 2019.

Styrelsen har tagit som uppgift att stödja Malmö Konstmuseum enligt dess chefs önskemål samt att
verka för att Malmö får en ny byggnad till Malmö Konstmuseum. Medlemmarna förväntas fungera
som ambassadörer och medverka till positiv information kring utställningar och konstmuseets framtid.
STYRELSEN
Styrelseledamöter valdes vid årsmötet den 14 februari 2019, samtliga på ett år.
Efter konstitution har styrelsens sammansättning varit: Omval av ledamöterna Pelle Svensson,
Sally Sandgren, Jerry Bengtsson och Agneta Hahne samt nyval av tidigare suppleanten Roland
Assarsson som ordinarie ledamot och nyval av Peter Andrén som suppleant.
Revisor: Cornelia Björklund Röjner.
Sedan hösten 2017 har Inger Olsson adjungerats att ta emot anmälningar och i övrigt vara behjälplig
vid föreningens aktiviteter.
Marcus Pompeius, Malmö Konstmuseum, är en ovärderlig hjälp i vårt arbete.
Styrelsen har haft nio protokollförda möten: 8 januari, 14 februari, 27 februari (konstituerande möte),
3 april, 2 maj, 13 juni, 5 september, 3 oktober och 6 november.
EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Medlemsavgiften har under året varit 150 kronor.
Föreningens ekonomi är god och redovisas i separat Balans- och Resultaträkning och har reviderats i
sedvanlig ordning. Bokföringen sköts av utomstående konsult.
Våra medlemskort är designade av Jerry Bengtsson med motiv av konstverk från samlingarna.
De tre tavlor som använts 2019 är: Einar Jolin – Blommor 1928, Erik Olson – Stolarnas skuggor 1932
samt Nils Wedel – Nature morte 1900-talets första hälft.
Vid årets utgång hade föreningen 138 betalande medlemmar. Utöver dessa finns 43 s.k. ständiga
medlemmar. Till dessa medlemmar har speciella medlemskort designats av Jerry Bengtsson.
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Några nya ständiga medlemskap beviljas inte.

	
  

MEDLEMSFÖRMÅNER
Att tillhöra Malmö Konstmuseums Vänner ger flera förmåner:
- Vernissagekort till Malmö Konstmuseums utställningar
- Inbjudan till övriga arrangemang på Malmö Konstmuseum
- Köp av Malmö Konstmuseums publikationer till reducerat pris
- Möjlighet att delta i föreningens vänaktiviteter
MEDLEMSAKTIVITETER
D en 1 6 f ebruari: Årsmöte i Skovgaardssalen. Specialvisning av Ester Almqvists utställning,
avtackning av avgående ordföranden Kaeth Gardestedt och därefter supé på Restaurang Wega.
D en 1 8 m aj: Förhandsvisning av utställningen ”Balthazar – Den osynlige medborgaren”.
D en 1 1 okt ober: Vernissage av utställningen ”Migration: Spår i en konstsamling” med tillfälle för
medlemmarna att motta Ester Almqvist-boken ”Jag lever i två världar”.
D en 7 decem ber: Specialvisning av utställningen ”Migration: Spår i en konstsamling”.
Många medlemmar har deltagit och samtliga aktiviteter har rönt stort intresse.
Aktiviteterna för medlemmarna har under 2019 varit av begränsad omfattning av flera anledningar.
En omfattande ombyggnad av delar av Malmö Konstmuseum har genomförts, en ny konstmuseichef
tillträdde den 1 september och dessutom har Malmös politiker ännu en gång skjutit upp beslutet om en
ny byggnad för det framtida museet.
FACEBOOK
Facebooksidan ”Vi vill ha ett konstmuseum i Malmö” är en offentlig grupp med över 2 400
medlemmar. Sidan uppdateras kontinuerligt och många följare gillar inläggen och kommenterar.
HEMSIDAN
Hemsidan www.nyttkonstmuseum.nu uppdateras regelbundet. Här finns i ord och bild allmän
information, meddelanden om vad som planeras samt referat av vad som hänt.
	
  

Malmö	
  Konstmuseums	
  Vänner	
  
Box	
  5259.	
  200	
  72	
  Malmö	
  
Medlemsavgift,	
  150	
  kr/person	
  och	
  år	
  betalas	
  till	
  pg	
  38162-‐4	
  

