
HANDELSBANKENS KONSTFÖRENING 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

Styrelsen för Handelsbankens Konstförening avger härmed årsberättelse för föreningens 

verksamhet under tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, föreningens 77:e verksamhetsår.  

2021 har varit ett år som i stor utsträckning präglats av pandemin, precis som 2020. De flesta 

museer var stängda i början av året och föreningen hade därför ingen möjlighet att erbjuda några 

guidade visningar.  

I stället kunde vi i slutet av våren återuppta programverksamheten genom ett erbjudande om 

digitala visningar i samarbete med Artworks. Vi erbjöd två visningar av Friedensreich 

Hundertwassers verk i regi av Nordiska Akvarellmuseet. De anmälda medlemmarna fick via sina 

datorer ta del av en mycket kompetent guidning, både innehållsmässigt och tekniskt sett.  

Dessutom genomfördes ett digitalt konstnärssamtal med Oscar Furbacken, som också visade upp 

sin ateljé för deltagarna. En tavla av Oscar Furbacken var med som vinst nr 10 i vårutlottningen 

2021.   

Under hösten lättade läget i Sverige och föreningen kunde återigen erbjuda medlemmarna guidade 

visningar i Stockholm. Vi hann också med att genomföra ett mycket uppskattat konstevent på 

Armémuseum den 8 december. Knappt 100 medlemmar deltog och fick bland annat uppleva hur ett 

graffiti-konstverk, skapat av duon Kaos och Klive, växte fram. Ett mycket uppskattat föredrag av 

den samiske konstnären Thomas Colbengtson var ett annat inslag under kvällen som också 

innehöll lotteri och mingel med lite förtäring.  

Inköpsverksamheten och utlämning av utlottade verk påverkades också kraftigt av pandemin. 

Många gallerier hade stängt, särskilt under våren, och det har varit svårt att genomföra 

utlämningar av vinster på ett smittsäkert sätt. lnköpsnämnderna har tvingats tänka om och ta fram 

alternativa lösningar för att kunna lämna ut utlottade verk.  

Den verksamhet som trots allt kunnat genomföras i föreningens konst-, konsthantverk och 

programsektioner under 2020 redovisas nedan. 

Sektionerna Konst och Konsthantverk & Design 

Ordinarie utlottningar genomfördes i februari och september. Förteckningar över vinster och 

vinnare upprättades och vinnarna underrättades via brev (pensionärer) respektive epost  

(anställda). Förteckningar över vinnare av konst respektive konsthantverk och design, samt 

bilder av vinsterna, har dessutom presenterats på föreningens hemsida. När det kommer 

till utlämning av de utlottade vinsterna ställdes sektionerna inför vissa utmaningar även 

2021.  



Konstsektionen hanterade vårutlottningen så att alla 105 vinnare kontaktades i tur och ordning 

via telefon eller mejl, för val av vinst. Vinnarna fick sedan hämta sina vinster i konstlagret, eller i 

huvudkontorets reception. Några gånger kunde representanter för sektionen t.o.m. transportera 

ut vinster till vinnare runt om i Sverige i samband med egna resor.  

I skiftet september/oktober hade samtliga vinnare valt vinst. I samband med det här arbetet 

kontaktades även samtliga vinnare från tidigare utlottningar som ännu inte hämtat ut sina 

vinster, vilket resulterade i att ett flertal hämtade sina vinster.  

 Vinsterna i Konstsektionens höstutlottning var multipler som postades till vinnarna. Det var 50 

st. ödlor i lackerat hönsnät av Eka Acosta, samt två fotografier i 25 exemplar vardera av Dawid 

(Björn Dawidsson). 

Sammanfattningsvis har sektion Konst under 2021 lottat ut: 

•        105 ordinarie vinster i vårlotteriet till ett inköpsvärde av ca 1 010 tkr. 

•        50 fotografier (multipel) i höstutlottningen till ett värde av ca. 62 tkr. 

•        50 ödlor i lackerat stålnät (multipel) i höstutlottningen till ett värde av ca. 67 tkr. 
 

Vårens utlottning kunde till slut delas ut i banksalen den 18 oktober. Konsthantverk & Design 

kontaktade inför utdelningen KC för 6001, säkerhetsavdelningen samt Corona-ansvarig i 

banken för att kunna genomföra utdelningen enligt alla regler. Utdelningen hölls efter 

kontorspersonalen gått hem. Vinnarna var inbjudna att komma i grupper om åtta i taget och 

hålla avstånd. Det fanns handsprit och munskydd på plats.  

Höstens utlottning kommer delas ut den 5 april 2022 i banksalen.  

Sektion Konsthantverk och design har under året lottat ut: 

•        65 ordinarie vinster i vårlotteriet till ett inköpsvärde av ca. 373 tkr.  

•        65 ordinarie vinster i höstlotteriet till ett inköpsvärde av ca. 357 tkr. 

 

Medlemmar och kommunikation 

Medlemsantalet i Konstsektionen uppgick vid verksamhetsårets slut till 3 338 (3 422) och i 

sektionen Konsthantverk och Design till 2 473 (2 532). Medlemsantalet har fortsatt att sakta 

minska under 2021. En förklaring till nedgången är sannolikt pandemin, som tvingat föreningen att 

låta verksamheten gå på sparlåga under lång tid.  

Konstföreningens digitala kommunikation sker genom flera kanaler. Vårt främsta verktyg i 

kommunikationen med våra medlemmar är via hemsidan www.shbkonst.com. Här delges 

nyheter och information om Konstföreningen, programverksamheten, evenemang samt tips om 

allmänna visningar. Samtliga objekt som ingår i utlottningarna visas i ett bildgalleri med 

tillhörande vinstlistor, samt vilka vinnarna är.  

Via hemsidan kan man även skicka in en medlemsansökan samt tipsa kollegor och vänner. 

Hemsidan är öppen, dvs ingen inloggning behövs. 



Under 2021 hade föreningen möjlighet att testa den nya funktionaliteten på hemsidan som gör att 

medlemmar enkelt kan anmäla sig till visningar, såväl digitala som fysiska, och samtidigt betala 

biljettpriset via swish. Det visade sig att den nya funktionaliteten fungerar precis som den ska.  

Konstföreningen finns även på Instagram och går att följa via #shbkonst. Strömmen på Instagram 

läggs även ut under Aktuellt på hemsidan. På Instagram görs löpande inlägg från besök hos 

gallerier samt från sektionsmedlemmarnas inköpsrundor. Föreningen har gjort över 720 inlägg 

sedan starten och har drygt 1 450 följare varav flera är aktiva konstnärer och gallerister utöver 

egna medlemmar. 

Konstföreningen är representerad i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Stockholms län. 

Programsektionen 

Förutom de aktiviteter som beskrevs inledningsvis kunde programsektionen under hösten erbjuda 

följande visningar: 

• Rolf Hansson – Retroactive, Artipelag 

• Sven-Harrys hem och konstsamling, Sven-Harrys Konstmuseum 

• Visning av Fersenska palatset, Handelsbanken 

• Visning av Elsas matsalar, Handelsbanken 

• Scandinavian Design & USA Människor möten och idéer 1890–1980, Nationalmuseum 

• Nordens Paris – om NK:s franska damskrädderi 1902 – 1966, Nordiska museet 

• Ett eget rum – Konstnärsrollen under det sena 1800-talet, Prins Eugens Waldemarsudde 

• Millesgårdens konstnärshem och skulpturpark, Millesgården 

• Stig Lindberg, Millesgården 

 

Årsmöte 

Trots att datum för årsmötet flyttades till efter sommaren tvingades vi att för andra året i rad 

genomföra årsmötet i en mycket begränsad skala i Masursalen, den 22 september. Intresserade 

medlemmar kunde ta del av alla underlag via www.shbkonst.com i samband med årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under 2021 har styrelse och sektioner utgjorts av följande personer 

Styrelse  

Styrelsen har utgjorts av följande ledamöter: Vald t.o.m. årsmöte: 

Göran Stille, ordförande 2022 

Helena Kehrer, sekreterare 2022 

Vendela Tideman 2022 

Natasha Obradovic 2022 

Bo Nordling 2022 

Caroline Ekman 2022 

Helena Westin, kassör 2023 

Lolou Sörenson 2023 

Paulina Buchet-Levin 2023 

Krister Juvander 2023 

Konstsektionen har under 2021 varit sammansatt på följande sätt: 

Bo Nordling, ordförande Vald av årsmötet 

Maria Nilsson Vald av årsmötet 

Magnus Nilen Vald av årsmötet 

Monica Anden Vald av årsmötet 

Henrik Rydinger  

Anette Jeansson  

Jenny Dahl 

Marcus Lundgren 

Sektionen för Konsthantverk och Design har under 2021 varit sammansatt på följande sätt: 

Caroline Ekman, ordförande Vald av årsmötet 

Janina Ellgren Vald av årsmötet 

Karl Ekholm Vald av årsmötet 

Jutta Wallin Vald av årsmötet 

Stefan Malm 

Pernilla Vinnerås 

Helen Björk Vestin 

Helena Savelli 

Lena Williamsson 

Carina Waerner 

Elisabeth Hallman 

 

Revisorer har varit Tommy Holmqvist och Charlotta Söderling, med Birgitta Falk och Birgitta Finn 

som suppleanter. 

 Valberedningen under 2021 har utgjorts av Catharina Dahlberg och Susanna Axén. 


