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Årsredovisning 2016 
 

Årsmötet söndagen den 31 januari 2016 kl 15 samlade 130 deltagare i Växthuset, restaurang Goda 

Rum, vid Kumla Sjöpark. Mötet inleddes med framträdanden av elever vid musiklinjen, Kävesta 

folkhögskola. Kaffeservering arrangerades av restaurangen till en kostnad av 50 kronor/person, vilket 

belopp även täckte lokalhyran. Två grafiska blad lottades ut för att förstärka föreningens ekonomi. 

Förutom sedvanliga årsmötesfrågor beslöt årsmötet antaga förslag till nya stadgar för andra gången, 

vilket innebär att de nya stadgarna gäller från 31 januari 2016. Efter årsmötet skedde utlottning av 23 

olika vinster till ett sammanlagt värde av 63 000 kronor. En kompletterande gratisutlottning av två 

grafiska blad ur Bertil Sköldestigs donation bland de närvarande medlemmar som tidigare ej vunnit 

något vid medlemslotteriet skedde därefter. Gunvor Lexell, mångårig revisor i konstföreningen, 

avtackades av årsmötet med en varm applåd. 
 

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året med totalt 101 paragrafer. Styrelsen har bestått av 

Anders Fasth (omval 2016 som ordförande), Bengt Arnell (vald för 2015 och 2016 vid föregående 

årsmöte), Ulla Wiberg (vald för 2015 och 2016 vid föregående årsmöte), Gull-May Arnell (omval för 

2016 och 2017) samt Mats Runering (omval för 2016 och 2017). Birgitta Fasth har varit adjungerad 

styrelseledamot. Bengt Arnell har varit kassör och Mats Runering sekreterare. Revisorer har varit Britt 

Eklöf (omval) och Per Hellström (nyval) med Christina Sandberg (omval) som revisorssuppleant. 

Valberedningen bestod av Tomas Borg (omval) och Karin Karpe (nyval). 

 

Medlemmarna 
 

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 224, vilket gör föreningen till en av de största 

konstföreningarna i länet. Det som bidrar till den goda uppslutningen är givetvis det attraktiva 

medlemslotteriet men även de vackra gallerilokalerna och de högkvalitativa utställningarna. Säkert vill 

många konstintresserade stödja konstlivet i regionen genom sitt medlemskap i konstföreningen.  
 

Tre medlemsblad har skickats, nämligen 13 januari med kallelse till årsmöte och program för vintern 

och våren, 7 april med program för våren/sommaren samt slutligen 25 augusti med höstens aktiviteter.  
 

Flertalet medlemmar har e-postadress, vilket förbilligar och underlättar distributionen av 

medlemsbreven men även möjliggör snabb information om kommande aktiviteter. 
 

Under år 2016 har styrelsen anskaffat 23 vinster till ett sammanlagt värde av 65 870 kronor för 

utlottning bland medlemmarna vid årsmötet 29 januari 2017.  

 

Föreläsningar och studiebesök 
 

Lars Jonsson berättade om sitt konstnärskap på Kumla bibliotek den 13 april och på Örebro läns 

museum den 14 april. 
 

Tisdag 26 april kl 17 avreste 38 medlemmar i 9 privatbilar till Rickard Brixel och hans ateljéer och 

utställningslokaler i Måla, Arboga kommun.  
   

Söndag 25 september arrangerades en heldagsutflykt med buss till Stockholm för 28 medlemmar. 

Medförd snabbfika intogs vid rastplats Frösvi. Guidning och lunch i Thielska Galleriet följt av 

guidning i Prins Eugens Waldemarsudde. På hemvägen kunde bussen defilera längs Strandvägen och 

dess många stenarbeten från Yxhults stenhuggeri i Hällabrottet med guidning av Mats Runering. 

      VÄND!  



 

 

Utställningar på Galleri Örsta 
 

Galleriet var under utställningsperioderna öppet lördagar och söndagar kl 12-16 samt torsdagar och 

fredagar kl 15-18. 
 

16/1 - 30/1  Vinsterna till medlemslotteriet visades i Örsta Lilla galleriet 

16/1 -  14/2  Eva Bengtsson/Daina Liepina Keramik resp. måleri  

5/3 – 3/4  Karin Broos   Måleri  

16/4 - 15/5  Lars Jonsson   Måleri 

10/9 - 9/10  Jan Håfström   Måleri 

5/11 – 4/12  Marcus Eek   Måleri 

 

Utställningarna med Karin Broos och Lars Jonsson kompletterades med utställningar på Örebro läns 

museum genom Galleri Örstas engagemang.  
  

Under hösten tilldelades Anders och Birgitta Fasth Region Örebro läns kulturpris 2016 för sin insats 

att tillskapa och driva Galleri Örsta, som av juryn bedöms vara en av de mest intressanta konstnärliga 

mötesplatserna i Sverige. Galleriet fick ett celebert besök under hösten då landshövding Maria Larsson 

visade galleriet för besökande 91-åriga grevinnan Marianne Bernadotte. 
 

Det nyuppförda hyreshuset vid Kyrkogatan har försetts med konstnärlig utsmyckning av konstnären 

Jacob Dahlgren och innebär därmed ytterligare ett tillskott till det rika utbudet av skulpturer i Kumla.  

 

Konst på Hög 
 

Skulpturområdet Konst på Hög var tillgängligt varje dag kl 10-20 perioden maj – september. 

Kaffestugan var öppen varje dag kl 10-17 under juni, juli och augusti månader. I Arken var det 

utställning med Kumlabygdens Slöjdare 12-19 juni, 21 juni – 14 juli Kvarntorpsmålningar av Walter 

Holmström och 15 juli – 31 augusti ”Birds on Wire” med Ida M Karlsson. Anders Krisárs skulptur 

”Half Girl” i patinerad brons invigdes på Kvarntorpshögen torsdagen den 11 augusti under medverkan 

av konstnären. Det blev ingen sommarkonsert men väl i gengäld en uppskattad konsert med artisten 

Arja Saijonmaa i en fullsatt Kumla kyrka söndag 9 oktober. Saijonmaa har tidigare haft konsert på 

högen. Kommunen arrangerade ett antal öppna guidningar av Konst på Hög under sommaren.  
 

Speciellt glädjande är att Konst på Hög i december uppmärksammades av Region Örebro län med ett 

bidrag på 300 000 kronor för utveckling med fler aktiviteter och skulpturer för att locka fler besökare.  

 

Skulpturen Mr Walker 
 

En talrik skara hade samlats lördagen den 8 oktober kl 17 till invigningen av Jan Håfströms skulptur 

”Mr Walker” i norra delen av sjöparken. Konstnären själv medverkade och berättade om skulpturens 

tillkomst. Vidtalad invigare, konstnären Lasse Åberg, kunde inte komma på grund av sjukdom i 

familjen utan skickade som ersättare ständige ordföranden i Svenska Fantomen-klubben Brian Jensen. 

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson talade. Rolf Ekström spelade trumpet och 

menigheten applåderade. Kumla har därmed fått en av tre liknande skulpturer, de båda övriga finns i 

Stockholm och Nice. 

 

Konstslingan 2016 
 

Som vanligt deltog många besökare och utställare i konstslingan, som ägde rum lördag 8 oktober och 

söndag 9 oktober, båda dagarna kl 11-17 med samlad information och utställning i bland annat Kumla 

bibliotek. Totalt kunde deltagarna besöka 36 olika platser i Kumla, Hallsberg och Örebro kommuner. 

Flertalet platser utgjordes av konstnärers och konsthantverkares ateljéer men även några gallerier, 

utställningslokaler och museer fanns med bland besöksmålen. Galleri Örsta visade utställningen med 

Jan Håfström medan Lilla Galleriet erbjöd en samlingsutställning.  


