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Verksamhetsberättelse för Jämtlands läns konstförening (JLK) 2012 
 
Jämtland läns konstförening, JLK, får härmed avge följande berättelse över 
föreningens verksamhet under år 2012. 
 
Styrelsen har under 2012 bestått av: 
Ordförande: Margaretha Jonsson fram till årsmötet 2012 därefter Tore Brännlund vald 
på ett år. 
Vice ordförande: vakant till årsmötet 2012 därefter Catarina Lundström. 
Kassör: Eva Herdin. 
Sekreterare: Kerstin Grenholm fram till årsmötet 2012 därefter Dag Hartman. 
Övriga ledamöter: Kristina Jonsson, Tage Levin fram till årsmötet 2012, därefter 
Anette Robertsson, Anna-Lena Kauppi, Görel Åsbo-Stephansson, Helle Heide-Jörgensen, 
Margareta Stålhandske. 
 
Suppleanter: Agnes Sundström och Ida Bratt fram till årsmötet 2012 därefter Kjell 
Gisterå, Agneta Anderzon, Eva Staffansson, Manne Mosten, Pelle Rumert. 
 
Adjungerad ledamot: Sten Gauffin, Jamtli. 
Revisorer: Arne Nilsson, Anna-Carin Lanner. 
Revisorer suppleanter: Kjell Pettersson och Inga-Lill Lindström. 
Valberedning: Katarina Grut, Wilhelm Skoglund, Lena Spejare, Gunilla Österman, Bodil 
Halvarson. 
 
Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Jamtli: 
Ordinarie ledamot: Tore Brännlund från årsmötet 2012. 
Suppleant: Eva Herdin från årsmötet 2012. 
 
Ledamot i Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse 
Margareta Stålhandske 
 
Arbetsgrupper – se särskild bilaga till verksamhetsberättelsen 
 
Resurspersoner: Resurspersoner inom föreningen ger värdefull hjälp genom att stötta 
olika verksamheter. 
 
Resursperson för Sveriges Konstföreningars distriktsstyrelse: Gunilla Österman. 
 
 
VERKSAMHET UNDER ÅRET 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, ett 
visionsmöte, årsmöte, konstituerande sammanträde samt frekventa kontakter per 
telefon, mail och möten i arbetsgrupperna. 
 
Under året har tre programblad skickats ut med information om aktiviteter, som till 
exempel utställningar och föredrag. Fortlöpande information om föreningens olika 
verksamheter finns också på föreningens hemsida, www.jlk-konstforeningen.se  
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Medlemsavgiften under 2012 har varit 150 kr. För ungdomar till och med 24 år har 
årsavgiften varit 50 kr. Medlemsantalet uppgick vid 2012 års utgång till 1056 betalande 
medlemmar varav fyra ungdomar under 25 år, samt tre med ständigt medlemskap och 
två hedersmedlemmar. Under året har JLK haft en viss ökning av medlemsantalet, där 
värvningskampanjen kan ha spelat en viss roll. 
 
Konstlördag 25 februari Rentzhogsalen, Jamtli 
Susanna Slöör är ständig sekreterare vid Konstakademien i Stockholm, konstnär samt 
ingår i redaktionen för nättidskriften Omkonst På förmiddagen föreläste Susanna på 
temat: ”Trender i samtida måleri”. På eftermiddagen föreläste hon om ”Konstkritik 
behövs den?” 
 
Årsmöte, stipendieutdelning, vernissage av jubileumsutställningen ”Hundra år 
och 100 konstnärer” söndagen den 25 mars Rentzhogsalen och konstvåningen,  
Jamtli 
Årsmötet började med sedvanliga årsmötesförhandlingar, därefter utdelning av 
stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Ingrid Engelfeldt delade ut stipendiet till 
konstnären Anders Ramsell, Östersund. Därefter dragning i ett närvarolotteri med ett 
presentkort på jubileumsboken som pris. Dagen avslutades med vernissage av 
konstföreningens utställning ”100 år och hundra konstnärer” som invigdes av den 
nyvalde ordföranden Tore Brännlund, Sten Gauffin berättade om utställningen. Med 
anledning av JLKs 100-årsfirande gjordes denna jubileumsutställning, som visar vad 
konstföreningen köpt in eller på annat sätt förvärvat under åren. Ett urval av de ca 2000 
verk som finns i samlingarna presenterades tätt, sida vid sida - de stora jämtländska 
konstnärerna från början av förra seklet fram till våra dagar, som Johan Tirén, Anton 
Genberg, Leander Engström och Ingegerd Möller. 
 
Konstsupé onsdagen den 18 april Restaurang Hov, Jamtli 
Den traditionella konstsupén ägde rum onsdagen den 18 april på Restaurang Hov och 
ett sextiotal personer hade infunnit sig. Årets program anknöt till JLKs 100-årsfirande. 
Föreningens ordförande Tore Brännlund hälsade alla välkomna. Programmet inleddes 
med ett samtal mellan konstvetaren Torbjörn Aronsson och två av föreningens trogna 
medarbetare – Görel Åsbo-Stephansson och Gunilla Österman. Samtalet handlade om 
föreningens jubileumsbok ”100 år och hundra konstnärer”. Därefter intogs podiet av 
estradören Anders Hedén som underhöll med visor från det gångna seklet. Elever från 
Palmcrantzskolans hotell- och restaurangprogram serverade en delikat middag. Under 
kvällen såldes lotter och vid kaffet förrättades dragning i lotteriet. Vinsterna bestod av 
fem grafiska blad och fem konstböcker. 
 
Konstföreningen firar sin 100-årsdag med boksläpp och festligheter torsdagen 
den 24 maj  Jamtli 
100-årskalaset ägde rum i ett väder som var helt sagolikt! Den första riktiga 
sommardagen hade infunnit sig när föreningen firade sina hundra år. Alla samlades i 
konstvåningen där föreningens ordförande Tore Brännlund hälsade välkommen. 
Landshövding Britt Bohlin höll högtidstalet och gåvor till jubilaren överlämnades. 
Därefter presenterades så äntligen boken! ”100 år och hundra konstnärer” avtäcktes och 
boksläppet var ett faktum. Sten Gauffin, bokens konstvetenskaplige redaktör, berättade 
om bokens tillkomst och riktade ett varmt tack till författarna Torbjörn Aronsson och 
Christina Wistman och alla andra som varit involverade.  
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Boken ger en intressant överblick över länets konstliv, beskriver viktiga konsthändelser 
och berättar om konstföreningens betydelse under det sekel som gått. Hundra 
konstnärer har valts ut för att skildra konstutvecklingen i länet. På kvällen fortsatte 100-
årsfirandet med en jubileumsfest i Jamtli Kafé med musik, buffé, öl- och vinbar, 
miniteater och korta föredrag i hörsalen och vimmel med många konstintresserade i 
foajé och ute på verandan. 
 
Utställningen Udda & Jämt 30 september Jamtli 
Utställningen Udda & Jämt med spännande samtidskonst planerades att visas på Jamtli 
under hösten. JLK bjöd in sexton av de ledande konstnärerna i Sverige av idag, 
representerande en rad olika tekniker: Zandra Ahl, Karin Mamma Andersson, Claes 
Eklundh, Mikael Ericsson, Linn Fernström, Marianne Lindberg de Geer, Anne-Marie 
Nordin, Jockum Nordström, Anna Odell, Andreas Poppelier, Viktor Rosdahl, Per B 
Sundberg, David Svensson, Lars Vilks, Magnus Wallin och Ola Åstrand. Initiativet Udda & 
Jämt gjorde att JLK hamnade i den stora riksomfattande konstdebatten om gränsen 
mellan kränkning och konstnärens frihet. Bakgrunden till den inställda utställningen var 
ett pressmeddelande från Jamtlis chef Henrik Zipsane, där han avbokade provokatören 
Lars Vilks från denna utställning på grund av hans planerade deltagande i en konferens 
med SION (Stop Islamization of Nations) i New York. Detta fick till resultat att flera av de 
16 konstnärerna hoppade av utställningen. De flesta med motiveringen att 
yttrandefriheten ej fick kränkas eller av solidaritetsskäl. Situationen för de kvarvarande 
blev också speciell då utställningens syfte - att vissa upp framstående konstnärer från 
olika genrer inom samtidskonsten - ej längre kunde uppfyllas. Därför avstod även de 
från medverkan i utställningen. I media utbröt en omfattande och livlig debatt om 
yttrandefrihet, men också om vad som kan definieras som konst. 
 
Konstens Vecka 29 september - 7 oktober 
Konstens Vecka öppnades på lördagen med en ”Art Walk” genom Östersund med konst-
stopp på vägen. Karta m ed vandringsrutten hämtades vid start på Jamtli – konstjogging, 
film, utställningar, kl. 16.00–17.00. Mål: Clarion Hotell – konstpub från kl. 18.00 där vi 
mötte konstnären Tomas ”Håkki” Eriksson. Under hela vecka 40 genomfördes många 
spännande aktiviter inom ramen för Konstens Vecka. Arrangörer: Samverkansgruppen 
för Konstens Vecka (Jäm tlands läns konstförening, Ö stersunds konstskola, Bildko nsten, 
Jamtli m fl). 
 
Föreläsning om Udda & Jämt söndagen den 30 september Rentzhogsalen, Jamtli 
”Makt och tillkortakommanden i konsten: Udda & Jämt”. Bengt Adlers, curator på 
Dunkers kulturhus i Helsingborg har varit föreningens samarbetspartner i urvalet av 
konstnärer till Udda & Jämt och han föreläste initierat om konstens makt och 
tillkortakommanden.  
 
Föreläsning om ”SAK 100 år”, lördagen den 6 oktober Rentzhogsalen, Jamtli 
Jennie Fahlström, Sveriges Allmänna Konstförenings verksamhetsledare, presenterade 
”SAK 180 år” och ett urval av samtida konstnärskap aktuella med verk i föreningens 
vinstlista. 
 
Utställningen TA PLATS! 28 oktober - 31 december Konstvåningen, Jamtli 
Aktuell samtidskonst av Jacob Dahlgren, Felix Gmelin, Lisa Torell, Lisa Jeannin, Rolf 
Schuurmans och Performing Pictures. Utställningens utgångspunkt var samtidskonstens 
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möjligheter att nå alla utifrån övertygelsen att vi alla är mer lika än olika, och att 
tillgängligheten är en demokratifråga. TA PLATS! har producerats av Konstfrämjandet 
och visas av konstföreningen med stöd av Östersunds kommun. Genom ett samarbete 
med Mica/Händelseriket och Studieförbundet Vuxenskolan har Jamtli utbildat 
funktionshindrade som värdar i utställningen. 
 
What´s New? lördagen den 24 – söndagen den 25 november Jamtli och K.75 
Kurs: What’s New? Jam tlis Lördagsakadem i - tema samtidskonst. Deltagarna hämtade 
inspiration på Jamtli och i konstutställningen K.75 på Exercishall Norr och jobbade med 
collage, performance mm. Medarrangörer: Jamtli och K.75 (Härke konstcentrum, 
Drejeriet och Östersunds kollektiva grafikverkstad).  
 
Stipendieutdelning, ”Samtal konstnär”,  dragning i föreningens medlemslotteri 
söndagen den 25 november Rentzhogsalen, Jamtli 
Stipendium ur Herbert och Ellen Carlssons konstfond delades ut till konstnären Alva 
Willemark, Uppsala/Hackås. Under punkten ”Samtal konstnär” berättade konstnären 
Kåre Henriksson, Östersund om sin målning Vågen. När Göteborgs tingsrätt flyttade till 
en ny byggnad mellan de båda Ulleviarenorna byttes en tidigare sluten fasad mot ett 
ljust landskap målat på stora glaspartier. Konstverket färdigställdes våren 2010 på 
uppdrag av Statens konstråd. ”Samtal konstnär” arrangeras i samarbete med 
Bildkonsten som ingår i Regionförbundet Jämtlands län. Eftermiddagen avslutades med 
dragning i föreningens stora medlemslotteri där ett trettiotal konstverk samt flera 
konstböcker lottades ut, se särskild bilaga till verksamhetsberättelsen.  
 
Julkortstävling  med prisutdelning lördagen den 1 december Jamtli Kafé 
Länstidningen och konstföreningen presenterade årets vinnare och tävlingsbidrag i den 
traditionella julkortstävlingen för barn. Många hade samlats på Jamtli och alla julkorten 
fanns utställda i kaféet. Prisutdelningen var uppdelad i olika åldersgrupper, 0 – 6 år, 7 – 
10 år och 11 – 16 år. Utställningen pågick fram till 6 januari 2013. 
 
Samtal med konstnärer 19 december Rentzhogsalen, Jamtli 
”Möt tre aktuella samtidskonstnärer! ”Konstnären Jakob Dahlgren som väckt stor 
uppmärksamhet med verket ”The World of Abstraction" som är ett taktilt landskap med 
tusentals meter sidenband, konstnären Geska Helena Brecevic från Performing Pictures 
som arbetar med interaktiva filmer och konstnären PO Hagström med rötterna i Lit har 
producerat utställningen TA PLATS! Ett samarrangemang mellan Bildkonsten/Läns- 
kulturen, Jamtli och JLK.  
 
JÄMTEN 2013 – PÅ LIV OCH DÖD 
I Jämten 2013 presenterar Görel Åsbo-Stephansson tre konstnärer under rubriken 
"Konstpaus". Med text och bild av konstverk skildras Maria Wrangel, som levde mellan 
1861 och 1923, samt de nutida konstnärerna Anders Ek och Kåre Henriksson. I en annan 
artikel beskriver samma författare det gångna jubileumsåret med utställningar och en 
jubileumkonstbok. Vidare ger oss Linda Petersson sin syn på konstlivet i länet under det 
gångna året och i en annan artikel skildrar hon gömda konstskatter i länets 
vattenkraftverk. LO Rindberg ger en bild av den stridslystna och engagerade konstnären 
Ingeborg Strangell. Jamtli har som gåva fått ett antal verk av den bortgångne konstnären 
Bengt Ellis. Christina Wistman berättar om dessa verk och det starka 
samhällsengagemang som framstår så tydligt i dem. Dessutom uttrycker Henrik Zipsane 
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sin glädje över en oväntad gåva i sin artikel om ett tragiskt konstnärsöde. Det handlar 
om Karl Bertil Nilsson, som testamenterat all sin kvarlåtenskap till Jamtli. 
 
INKÖP AV KONST TILL SAMLINGARNA 
Föreningen har under jubileumsåret gjort tre inköp  till konstsamlingen. Styrelsen beslöt 
vid sitt sammanträde torsdagen den 24 maj 2012 att förvärva två konstverk till sin 
konstsamling: MalinMatilda Allberg, Östersund: ”Körsbärsblom kantar försommarens 
entré”. Målningen, utförd i olja, inköptes till ett pris av 6.000 kronor. Konstverket fanns 
med på utställningen Växande på Galleri S, Östersund i april 2012. Kaj ”på Höjda” 
Persson, Lorås. ”Vårmorgon”. Målningen, utförd i akryl, inköptes till ett pris av 16.200 
kronor. Konstverket fanns med på en utställning på Galleri Anders Ek, Torvalla i 
april/maj 2012. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde onsdagen den 27 augusti att 
förvärva ytterligare ett konstverk till konstsamlingen, nämligen ett verk av konstnären 
Ola Åstrand, Norsesund. Konstverket, datorutskrift på duk, har titeln ”Stavgångare” och 
inköptes direkt av konstnären till ett pris av 12.000 kronor. Konstverken är inköpta på 
förslag av ”Arbetsgruppen för inköp till konstsamlingen” och har överlämnats till Jamtli. 
 
KONSTSTIPENDIER 
Karin Engelfeldts Minnesfond 
Stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond på 10.000 kronor delas årligen ut till 
konstnärer som har anknytning till, är uppvuxna i eller är verksamma i länet. Stipendiet 
delades ut i samband med årsmötet söndagen den 25 mars till konstnären Anders 
Ramsell, Östersund. Juryns motivering: ”I en mer än 2000 år gammal teknik, akvarellen, 
återskapar Anders Ramsell en film, framtidsvisionen Blade Runner, ruta för ruta. Ögat 
har en viktig roll i filmen och genom Anders öga – tid, ljus, pensel och färg visar sig 
filmen på nytt.” Verket består av 3285 akvareller, varje originalbild är cirka 1,5 x 3 cm 
och tillsammans bildar de en animation som är 12,52 minuter lång. Animationen är en 
parafras på filmen Blade Runner (1982) av Ridley Scott. Karin Engelfeldts mor Ingrid och 
bror Åke deltog vid ceremonin. 
 
Herbert och Ellen Carlssons konstfond 
Stipendium ur Herbert och Ellen Carlssons Konstfond på 8.000 kronor delas årligen ut 
till konstnärligt begåvade ungdomar under 25 år och som är uppvuxna eller bosatta I 
länet. Stipendiet överlämnades  söndagen den 25 november kl 13.00 i Rentzhogsalen på 
Jamtli till Alva Willemark, Uppsala/Hackås. Juryns motivering: “Ett spirande rikt 
konstnärskap som berör, betraktar, berättar – om liv, identitet, minne”. Alva Willemark 
är född 1988. Hon studerar sitt andra år av fyra vid Konsthögskolan i Umeå och arbetar 
med måleri, teckning, foto, performance, ljud, teater och skrivande. 
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Från styrelsen 
JLK har under 2012 arbetat med en rad utställningar och aktiviteter som tas upp i 
kronologisk ordning, två stipendier har delats ut till personer som bidragit till Jämtlands 
konstliv. De olika aktiviteterna har genomförts av JLKs medlemmar, ofta i samarbete 
med andra organisationer i Jämtland.  
 
Styrelsen för JLK tacka för ett lyckat jubileumsår som nu är till ända, och ett speciellt och 
varmt tack till alla som medverkat till att jubileumsåret blev så lyckat - alla medlemmar, 
resurspersoner och sponsorer, Stiftelsen Jamtli, Länskulturen/Regionförbundet 
Jämtlands län, Östersunds kommun, Föreningen Gamla Östersund, Stiftelsen 
Gerda Boëthius minnesfond och Stiftelse Karl Lignells fond.  Dessutom vill vi framföra 
ett tack till Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning, Kungliga 
Patriotiska Sällskapets Understödsfond samt Berit Wallenbergs Stiftelse vars generösa 
bidrag möjliggjort utgivningen av jubileumsboken "Hundra år och 100 konstnärer" med 
författarna Torbjörn Aronsson, Christina Wistman och Sten Gauffin. 
 
Under 2013 och 2014 planeras för flera intressanta utställningar av vilka kan nämnas 
”Dödens design”, och en samisk utställning under 2013, och vidare under 2014 med en 
utställning med tema sagor och serier. 
 
 
För Jämtlands läns konstförening 
 
Östersund i mars 2013: 
 
 
 
 
 
Tore Brännlund  Dag Hartman       Eva Herdin 
Ordförande   Sekreterare        Kassör 
 
 
 
 
 
 
Catarina Lundström  Anette Robertsson       Anna-Lena Kauppi 
Vice ordförande  Ledamot        Ledamot 
 
 
 
 
 
 
Görel Åsbo-Stephansson Helle Heide-Jörgensen             Margareta Stålhandske 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 


