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Verksamhetsberättelse	  2016	  
 
Medlemmar. Antalet medlemmar 2016-12-31 var 70 enskilda personer och 1 företag.  
Föreningen har 284 Facebook följare, mars 2017. 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  
Styrelsen har bestått av ordförande Siv Godberg, vice ordförande Jim Åkerblom, kassör Maria 
Fregidou-Malama, sekreterare Eva Håkansson samt ledamöterna Synnöve Gahrén, PO 
Sporrong, Helena Lindstedt, Staffan Lövgren och Olof Antell. 
 
Aktiviteter för medlemmar och allmänheteten 
Information om förenigsktiviteter skickades via e-post till medlemmarna och annonserades till 
almänheten via annons i Uppsala Nya Tidning och Facebook. 
Årsmöte 13 april 2016: efter årsmötesförhandlingar med 24 deltagare avslutade Lars Ragnar 
Forsberg med ett föredrag om Ernest Thiel.  
11 maj: Debatt och diskussion ”Hur mår konstlivet i Uppsala” inbjudna debattörer var 
kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson och konstskribent Sebastian Johans med 
kulturjournalisten Cristina Karlstam som samtalsledare, 40 personer var närvarande.  
23 augusti: Stefan Pettersson, Destination Uppsala talade om Marknadsföring av Uppsala och 
kulturens betydelse, 20 personer var närvarande. 
28 september: Cia Rimmö rapporterade om ”Vad händer på Tate modern?”. Upplands 
konstförening har rest till London där man bl. a besökt Tate modern och dess tillbyggnad.  
19 oktober: konstmuseichef Daniel Werkmäster talade över ”Konstmuseets roll i Uppsala” 
1 december: kulturdirektör Anna Söderbäck, Kultur och bildning Uppsala läns landsting, 
talade över ”Konsten som kulturell överskridare”, 10 personer var närvarande.  
 
Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp för KHNs marknadsföring har bildats med Tomas Klang, Arne Sandemo och 
Anna-Karin Westerlund. 
 
Yttranden 
KHN lämnade ett yttrande genom Siv Godberg, ordf, över Uppsalas 
innerstadstrategi/översiktsplanen till Kommunstyrelsen angående avsaknaden av planering för 
ett nytt konstmuseum i centrala Uppsala. 
 
 
 
 



Möten med politiker 
18 januari 2017: träff med kommunalrådet Erik Pelling (S) ordf. i Plan- och 
byggnadsnämnden, tillsammans med politiske sekreteraren Johan Nyström., styrelsen 
representerades av Siv Godberg, ordf, ledamöterna Staffan Lövgren och Helena Lindstedt. 
19 januari: vid ett styrelsemöte var Fredrik Ahlstedt (M), andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen inbjuden.  
Sammanfattning av de två politikermötena är att det finns många alternativa lokaliseringar av 
ett nytt konstmuseum centralt i Uppsala, det går inte idag att peka ut en specifik plats 
eftersom det sker stora förändringar planmässigt som är svåra att överblicka i framtiden.  
 
Föreningen och dess medlemmar har bidragit med debattartiklar och insändare. 

Tack 
Föreningens styrelse vill framföra ett stort tack till Studiefrämjandet, som upplåtit lokaler för 
sammanträden och på flera olika sätt stöttat vår verksamhet. Tack även till alla som visat sitt 
stöd för föreningens idéer och verksamhet genom att bli medlemmar. 
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