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Verksamhetsberättelse
året 2020.
Allmänt: Verksamhetsåret har sedan tidigt på året
präglats av den pandemi – coronasmittan – som
härjat landet. Årsmötet i februari kunde genomföras
på sedvanligt sätt, men därefter har det varit omöjligt
att genomföra flera fysiska möten. Inte heller andra
möten inom styrelsen, med medlemmar och bildvisningar har kunnat genomföras.
Under undra halvåret har ett antal möten genomförts digitalt.
Medlemmar. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 123 betalande medlemmar,
innebärande en minskning med åtta personer under året. Minskningen får nog
tillskrivas de uteblivna medlemsvisningarna, då annars avgifterna brukar erläggas och
nya medlemmar tillkomma, Medlemsavgiften har under året varit 50 kr.
Hedersmedlem: Vid årsmötet utsågs avgående, tidigare mångårige ordföranden och
mycket uppskattade Hasse Jonsson till hedersmedlem i föreningen.
Styrelsen: Har under året utgjorts av Stefan Gustafsson, ordförande, Mats Hedblom,
vice ordförande, Assar Alexandersson, sekreterare, Rolf Blomdahl, kassör, Roy
Lundqvist, ledamot, samt Ronny Sagebrand och Hasse Jonsson, suppleanter.
Styrelsemöten: Två styrelsemöten har genomförts under första halvåret, varav det
ena digitalt. Under senare delen av året har inga formella möten ägt rum, men
styrelsen har haft flera kontakter i digital form, och uppgifterna har kunnat utföras
problemfritt.

Verksamheter.
Bildvisningar: Förutom ett visningstillfälle – vid årsmötet – har inga visningar typ”
NK-villan” kunnat genomföras. Några övriga visningar till olika sällskap kunde
företas tidigt under året, men har därefter i princip måst inställas. Bland de
genomförda kan nämnas två visningar i Stadsvakten i samarbete med Nyköpings
hembygdsförening, en visning i All Helgona församlingshem, en hos
Frälsningsarmén samt fyra för Unionen.
Utställningar: Den sedvanliga sommarutställningen i gallerian Axet har varit uppsatt
under juni, juli och augusti, och har kunnat ses av många intresserade. Sedan
utställningen nedtagits har vissa av bilderna visats i Stadsvaktens lokaler.
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Likaså har den mindre julutställningen varit uppsatt i Axet under december månad.
En hel del bilder har varit uppsatta för visning på Östra hamnsidan och hos
Fotvårdsspecialisten i Oppeby har också visats en del bilder. Ett par sedan tidigare
kvarvarande utställningar, i en butikslokal på Östra Storgatan och i ett par av
Elverkets skyltskåp vid Fors och Kvarnbron har också visats under året.

En mottagen gåva – ett intarsiaarbete med
inlagda motiv av kända byggnader i
Nyköping – har monterats som en rund
bordsskiva. Vi har där haft en mycket
välvillig och skicklig hjälp av Möbelsnickeri
Eriksson & söner i Vrena.
Vi har även kunnat till största delen utröna
historien bakom detta skickliga fanerarbete.
Läs om detta i 2021 ärs kalender!

Kalender: Vår Nyköpingskalender producerades som vanligt och har tryckts upp i
600 + 100 exemplar. P.g.a. coronasmittan har vi inte kunnat personligen sälja den
som vanligt vid vår julutställning. I stället har vi samarbetat med Väskaffären i
gallerian, som välvilligt hjälpt oss med säljandet. Som vanligt har ett stort antal
kalendrar sålts av Wilsons guld, och dessutom har Fotvårdsspecialisten i Oppeby
hjälpt oss. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen!
Internt arbete: En stor mängd bilder har inkommit till vår verksamhet. Dessa har
scannats in i vårt digitala system och granskats och bedömts vid digitala möter, vilket
visade sig fungera bra. Sådana möten har under hösten genomförts i stort sett varje
tisdag.
Ekonomi: Föreningens ekonomiska resultat redovisas särskilt, se bilaga.

Nyköping i februari 2021
Stefan Gustafsson

Mats Hedblom

Rolf Blomdahl

Roy Lundqvist

Bildgruppen i Nyköping med omnejd - Årsmöte 6 april 2021 – val av funktionärer
Valberedningens förslag till mötesledning:
Ordförande Stefan Gustafsson
Sekreterare Ronny Sagebrand
Valberedningens förslag till val av funktionärer kommande mandatperiod
Styrelsen
Ordförande Stefan Gustafsson

1 år – 2021

Ledamöter

2 år – 2021/2022
2 år – 2021/2022

Roy Lundqvist
Ronny Sagebrand

omval
nyval

(Mats Hedblom o Rolf Blomdahl kvarstår 2021)
Suppleanter Hans Karlsson
Ingo Carlsson-Lusth

1 år – 2021
1 år – 2021

nyval
nyval

Revisorer

Thomas Landqvist
Britt.Mari Mattsson

1 år – 2021
1 år – 2021

omval
omval

Rev.suppl.

Gun Johansson

1 år – 2021

nyval

1 år - 2021 sammank.

omval

1 år – 2021

omval

Valberedning Gun Johansson
Britt-Mari Mattsson

Valberedningen inför årsmötet har bestått av Gun Johansson och Britt-Mari Mattsson

