ÅRSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner får härmed avge redovisning för föreningens
verksamhet under år 2018.
Styrelsen har tagit som uppgift att stödja Malmö Konstmuseum enligt dess chefs önskemål samt
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
valdes vid årsmötet den 25 mars 2018, samtliga på ett år. Efter konstitution har styrelsens
sammansättning varit
Kaeth Gardestedt, ordförande, Pelle Svensson, vice ordförande, Sally Sandgren, sekreterare,
ledamöterna Jerry Bengtsson, Agneta Hahne samt suppleant Roland Assarsson.
Konstmuseets chef Cecilia Widenheim är adjungerad till styrelsen.
Revisor: Cornelia Björklund Röjner.
Sedan hösten 2017 har Inger Olsson adjungerats att ta emot anmälningar och i övrigt vara
behjälplig vid våra aktiviteter.
Marcus Pompeius, Konstmuseet, är en ovärderlig hjälp i vårt arbete.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten: 18 januari, 6 februari, 18 april konstituerande möte
med följande ordinarie, 24 maj, 13 augusti, 17 oktober och 21 november samt ett flertal informella
kontakter.
EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Medlemsavgiften har under året varit 150 kronor per person.
Föreningens ekonomi är god och redovisas i separat Balans- och Resultatredovisning, samt har
reviderats i sedvanlig ordning. Bokföring sköts av utomstående konsult.
Under året har vänföreningen bidragit med 75.000kr till Malmö Konstmuseums produktion av en
bok om Ester Almqvist.
Våra medlemskort är designade av Jerry Bengtsson med motiv av konstverk från samlingarna.
De tre tavlor som använts år 2018 är: Agda Holst: Självporträtt 1925, Alexander Roslin: Natalia
Petrovna Golitsyn, 1777, Ellen Trotzig: Folkvisa 1913.
Vid årets utgång hade föreningen 216 betalande medlemmar.
Härutöver finns 43 s.k. ständiga medlemmar. Speciella medlemskort har designats av Jerry
Bengtsson till dessa medlemmar.
Några nya ständiga medlemskap beviljas inte.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Att tillhöra Malmö Konstmuseums Vänner ger flera förmåner:
- Vernissagekort till Konstmuseets utställningar
- Inbjudan till övriga arrangemang på Malmö Konstmuseum
- Konstmuseets publikationer till reducerat pris samt
- Möjlighet att delta i föreningens utflykter och övriga aktiviteter styrelsen arrangerar
MEDLEMSBREV
Elva medlemsbrev har sänts via mail till de som lämnat e-postadress och med brev till övriga:
Januari då vi påminde om årsavgift samt inbjöd till diskussion om föreningens fortsatta
verksamhet söndagen den 4 februari på Tekniska museet
Februari ”Exklusivt för våra medlemmar”. Inbjudan till förhandstitt av vårens stora utställning
Perpetual Uncertainty fredagen den 23 februari.
Samtidigt Kallelse till Årsmöte den 25 mars och information om möten kring konsthistoria med
Konstmuseets intendenter och vårens konserter i Skovgaardsalen.
April Den 1 april påminde vi om medlemsavgift och berättade att vänkväll var under planering.
Den 9 april inbjöds till vårens fjärde vänkväll, den 2 maj, med specialvisning av utställningen
”Perpetual Uncertainty”.
Maj inbjudan till heldagsutflykt den 24 juli till Österlen.
Augusti Den 4 augusti inbjudan till politikerdiskussion på Stadsbiblioteket den 23 augusti om nytt
Konstmuseum i Malmö.
Den 12 augusti inbjudan till Bild-ande bokresa 29-30 september tillsammans med Litteraturens
vänner.
Oktober Den 3 oktober inbjudan till utdelning av Barbro och Holger Bäckströms stipendium.
Den 29 oktober inbjudan till konstvandring i Malmö City
November inbjudan till vernissage av utställningen ”Ester Almqvist – Jag lever två liv”.
December nyårshälsning samt kallelse till Årsmöte den 16 februari med specialvisning av Ester
Almqvist-utställningen samt eftersits.
FACEBOOK-SIDAN ”Vi vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö”
är en offentlig grupp med över 2.400 medlemmar. Vi uppdaterar information underhand och kan
konstatera att flera gillar inläggen samt skriver en del kommenterar.
HEMSIDAN www.nyttkonstmuseum.nu
uppdateras regelbundet. Här finns allmän information, meddelande om vad som planeras samt
referat av vad som hänt i ord och bild.
MEDLEMSAKTIVITETER
Dessa framskymtar i förteckningen över medlemsbreven ovan. Samtliga aktiviteter har rönt
positivt intresse med många deltagare. Här mer specifikt:

4 februari hoppades styrelsen få diskutera föreningens framtida arbetssätt och höra
medlemmarnas önskemål om aktiviteter. På grund av för få anmälningar inställdes mötet.
23 februari var medlemmarna inbjudna till förhandstitt av ”Perpetual Uncertainity” innan
invigningen. Ingen anmälan, men många deltagare.
25 mars kunde vi glädjas åt ett välbesökt årsmöte efter visning av ”keramik från 1500 till nu”.
Därefter samlades ett 40-tal medlemmar för sallad, dryck och diskussioner.
2 maj minglade ett 50-tal medlemmar med ett glas vin och guidades därefter av intendenterna
Sara och Sofia i utställningen ”Perpetual Uncertainity”.
24 juni En buss med 45 förväntansfulla resenärer förde oss till Simrishamn och Österlens museum
med specialvisningar, Nordic Winery med visning och därefter till Fabriken där Cecilia
Widenheim väntade för att guida oss i Barbro Bäckström-utställningen. Även fotografen Jean
Hermanssons utställning hann vi besöka före återfärd till Malmö.
4 augusti förde Sune Nordgren ett samtal med politikerna Sylvia Björk (s) och Linda DahbergWirje (m) om nytt Konstmuseum. Eftersom Skovgaardsalen var under renovering hölls mötet i
röda rummet på Malmö Stadsbibliotek. Totalt lockade detta ett 70-tal åhörare.
29-30 september Konstresan till Ringsegården, Göteborgs konstmuseum, Pilane skulpturpark och
”Lightening in Alingsås” med avslutning på Bok&Bibliotek i Göteborg ställdes in på grund av för få
anmälningar.
10 oktober delades Barbro och Holger Bäckströms stipendium – 350.000 kr och ett av Sveriges
största konststipendier – ut till Kah Bee Chow på Malmö Konsthall i närvaro av ett 40-tal
personer.
10 november promenerade 25 Konstmuseivänner genom ett kallt Malmö City med Jacob Faxe som
initierat berättade om konstverken vi passerade. Eftersits med soppa och diskussioner på
Temperance.
1 december öppnades årets sista utställning ”Ester Almqvist – jag lever två liv” av Birgit Rausing i
närvaro av ett drygt 70-tal medlemmar samt ett flertal andra besökare. Konstmuseets chef Cecilia
Widenheim berättade om utställningens tillkomst och vänföreningen passade på att avtacka
henne efter sex år på chefsposten.
Ester Almqvists stipendium delades ut till konstnären Gittan Jönsson av professor Max Liljefors.
BAKOM KULISSERNA
Genom nätverk och personliga kontakter har vi i styrelsen på olika sätt skapat opinion för ett nytt
Konstmuseum. Vår ambition var att få frågan definitivt klubbad i kommunstyrelsen inom fem år.
En bit på vägen känns det som om vi kommit eftersom Kulturnämnden gett tjänstemän i uppdrag
att vidare utveckla det som kom fram i vårens studie.

Slutligen är det viktigt att förstå Vänföreningens roll – vi är inte politiker och vi är inte anställda
vid Konstmuseet. Vi är en fristående förening som aktivt vill verka för det som varit uppenbart i
decennier:
Våra konstsamlingar behöver en ny byggnad både för att visa mer än 1 % av samlingarna och för att
kunna ta hand om våra konstskatter på bästa och mest betryggande sätt.
För detta behövs inte enbart en bostad utan också budget för att kunna bli den turistmagnet som
ett Konstmuseum med vår potential skulle kunna utgöra.
Styrelsen kommer fortsatt aktivt att arbeta för att detta skall uppfyllas och hoppas på många
medlemmar vilka som ambassadörer verkar i samma riktning.
Malmö den 8 januari 2019
för styrelsen i Malmö Konstmuseums Vänner

Kaeth Gardestedt
ordförande

