ÅRSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2021.
Styrelsen har tagit som uppgift att stödja Malmö Konstmuseum enligt dess chefs önskemål samt att
verka för att museet får en ny byggnad till utställningar och samlingar. Medlemmarna förväntas
fungera som ambassadörer och medverka till positiv information kring utställningar och konstmuseets
framtid.
STYRELSEN
På grund av rådande covid 19-pandemi under de två senaste åren avhölls två samtidiga årsmöten
den 2 oktober 2021. Samtliga sittande styrelseledamöter lät meddela att de kunde tänka sig fortsätta
om inga invändningar mot detta meddelades. Styrelsens sammansättning blev sålunda oförändrad:
Peter Andrén, Roland Assarsson, Jerry Bengtsson, Sally Sandgren Bentz, Agneta Hahne och Pelle
Svensson.
Adjungerade till styrelsen: Inger Olsson (klubbmästare) och Marcus Pompeius, Malmö Konst
museum.
Revisor: Cornelia Björklund Röjner. Revisorsuppleant: Kaj Oldrup.
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten: 11 januari, 20 oktober (konstituerande), 20 oktober
(ordinarie) och 3 november. Utöver de protokollförda styrelsemötena har ärenden löpande hanterats
via email.
Under året implementerades de nya stadgarna, som finns att läsa på www.nyttkonstmuseum.nu.
EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Medlemsavgiften (150 kr) och medlemskortet för 2020 beslutades gälla även för 2021.
Föreningens ekonomi är god och redovisas i separat Balans- och Resultaträkning och har reviderats
i sedvanlig ordning. Bokföringen sköts inom styrelsen.
Vid årets utgång hade föreningen 142 medlemmar, varav 35 ständiga 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
- Köp av Konstmuseets publikationer till reducerat pris
- Möjlighet att delta i föreningens vänaktiviteter

MEDLEMSAKTIVITETER
Inbjudan till digitalt seminarium, ”Museums as Catalysts for Change” (22 januari), skickades ut
av Malmö Konstmuseum.
I samband med årsmötet den 2 oktober visades utställningen ”Samlingen” och konstmuseet
delade ut boken med samma namn till samtliga närvarande medlemmar.
Medlemsmötet den 20 november inleddes med en guidad visning av utställningen
”(in)visible”. Därefter berättade konstmuseichefen Kirse Junge Stevnsborg om visionerna för
konstmuseet och kulturkommunalrådet Frida Trollmyr gav en lägesrapport avseende den planerade konstmuseibyggnaden.
FACEBOOK
Facebooksidan ”Vi som vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö” är en offentlig grupp. Sidan upp
dateras kontinuerligt och många följare gillar inläggen och kommenterar.
HEMSIDAN
På föreningens hemsida finns allmän information, meddelanden om vad som planeras samt
referat av vad som hänt i ord och bild.
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