
 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019-01-01 -- 2019-12-31 

 

Årsta Havsbads Konst & Kulturförening är nu inne på sitt 7:e år då vi startade upp föreningen 

i oktober 2013, med syfte att främja och utveckla konst och kultur i Årsta Havsbad och i  

övriga Haninge. 

Begreppet kultur tolkar vi brett och får anta sitt uttryck genom föreningens verksamhet. 

Likaså omdömet om att konsten finns i betraktarens ögon. Vi är ett litet gäng eldsjälar som 

jobbar helt ideellt i föreningen, har trevligt och gör något tillsammans som ligger oss varmt 

om hjärtat. 

Vi håller en låg medlemsavgift på 100:-/år med syftet att fler ska ha råd och möjlighet att 

vara medlem. Verksamheten bedrivs genom att t ex anordna evenemang, utställningar, 

kurser, studie- cirklar, studiebesök och föredrag. 

Styrelse 

Ordförande: Lisa Holm 

Kassör: Kerstin Engström 

Webmaster: Susann Fält 

Sekreterare: Lotta Liljegren 

Ledamot: Kerstin Bäck 

Revisorer 

Revisor Birger Sjögren, revisorssuppleant Gunnar Bäck 

Valberedning 

Eva Jansson Vingren 

Styrelsen har under året haft två volontärer, Jan Holm och Gunnar Bäck.  

Styrelsemöten 

Styrelsen har träffats nio gånger under året inkl konstituerande möte: 30/1, 11/2, 19/3, 3/4, 

2/5, 10/6, 20/8, 24/9 och 13/11. 



 

 

 

Antal medlemmar 49 

Ekonomi 

Hänvisas till den ekonomiska redovisningen under årsmötet, punkt 8 på dagordningen. 

Information 

Hemsida: htpp//konstkultur.wordpress.com. Där hittar man alla kommande aktiviteter och 

annan viktig information samt tips på intressanta aktiviteter m m. 

Facebooksida: Årsta Havsbads Konst och Kulturförening. Där läggs intressant och kul 

information ut och man kan ställa frågor samt göra inlägg. 

Aktiviteter 

31/1 Årsmöte   

12/5  Skapa blomsterrangemang - inställt pga för få anmälda 

26/5  Gjuta fågelbad - inställt pga för få anmälda 

1/6  Silverplätering - inställt pga för få anmälda 

13/6  Kulturresa /Kyrksafari med gemensam lunch på Ösmo plantshop 

16/6  Konstfrossa 

18/8  Skapa armband i pärlor och läder - inställt pga för få anmälda 

7/9  Höstmarknad 

14/9  Vinprovarkväll - inställt pga för få anmälda 

15/9  Makramé grund - inställt pga för få anmälda 

13/11  Medlemsträff - inställt pga för få anmälda 

7/12  Julmarknad 

Vi har ett flertal gånger gått ut på vår hemsida med önskemål om att få in förslag på 
aktiviteter från våra medlemmar men tyvärr inte fått något gensvar.  

Så till kommande år kommer vi att satsa på välbesökta aktiviteter och ligga lågt med övrigt 
tills förslag inkommer. Det tar både tid och engagemang att anordna kurser m m som vi 
sedan måste ställa in på grund av för få anmälda. 

Styrelsen för Konst och Kulturföreningen i Årsta Havsbad och övriga Haninge. 

 
Årsta Havsbad den 29 mars 2020 
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