Handelsbankens konstförening

Årsredovisning 2016

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Handelsbankens Konstförening får härmed avge berättelse över
föreningens verksamhet under tiden 2016-01-01 till 2016-12-31, föreningens 72:e
verksamhetsår.
Under året har 240 konstverk till ett sammanlagt inköpsvärde av 1 810 578 kr, 100
extravinster inom konst till ett värde av 103 125 kr, samt 200 konsthantverk till ett
värde av 1 219 884 kr lottats ut vid två tillfällen. Ovan siffror inkluderar utlottningarna
vid årsmötet. Förteckningar som upptar vinster och vinnare har upprättats. Vinnarna
har underrättats. En förteckning över vinnare av konst och konsthantverk har
dessutom presenterats på föreningens hemsida, www.shbkonst.com.
Årets extravinster inom konst var en skulptur av Eca Acosta vid vårutlottningen, och
ett fotografiskt verk av Isabella Ståhl vid höstutlottningen.
Medlemsantalet i konstsektionen uppgick vid verksamhetsårets slut till 3 584 st
(3 608 st år 2015) och i konsthantverkssektionen till 2 612 st (2 638 st år 2015).
Styrelsen har beslutat att ändra utlottningarna, så att att både utlottning och
utlämning genomförs samma termin: vårutlottning i februari med utlämning i april/maj,
samt höstutlottning i september med utlämning i november. Avsikten är att tiden
mellan dragning och utlämning ska vara kortare än tidigare. Utlämningarna är
tidigarelagda med flera månader. Detta innebär att sektionerna behöver göra sina
inköp tidigare på året. Bankens bidrag lämnas i februari/mars, och
medlemsavgifterna kommer månadsvis. Inköpen till vårutlottningen behöver nu vara
gjorda redan före jul, innan bankens bidrag kommit in. Det i sin tur leder till behov av
en större kredit, vilket ordnades under hösten. Intrimning till nya rutiner pågår, och
under hösten var det tidvis kärvt med likviditeten. Det har gjorts ett stort arbete i
sektionerna under 2016, för att möjliggöra övergången till nytt schema.
Konstföreningens digitala kommunikation sker genom flera kanaler.
Vårt främsta verktyg i kommunikationen med våra medlemmar är via hemsidan
www.shbkonst.com. Här ges tips om allmänna visningar, nyheter samt information
om Konstföreningen och de evenemang som anordnas. Det går även att anmäla sig
till guidade 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.
Konstföreningen finns även på Instagram och går att följa via #shbkonst, Strömmen
på Instagram läggs även ut under Aktuellt på hemsidan.
Internt i banken finns Konstföreningen under föreningsinfo under Hälsa och Fritid på
intranätet. Under året har vi i samarbete med Handelsbankens ideella föreningar lyft
upp föreningsinfo under Hälsa och Fritid på intranätet. Informationen var tidigare
svårt att hitta på grund av lång sökväg, länkar till ideella föreningar återfinns nu direkt
på samlingssidan för Hälsa och Fritid. Detta gör det enklare för anställda i banken att
hitta till intern information om Konstföreningen.

Konstföreningen finns även som en sektion i den mobilapp som tillhandahålls av
Handelsbanken Fritid. Generell information om Konstföreningen som förening
presenteras där med länk till hemsidan för att ta del av de evenemang som
anordnas, utlottningar mm.
Konstföreningens nya hemsida www.shbkonst.com och #shbkonst lanserades på
årsmötet i april 2016 till föreningens medlemmar. En presentation hölls runt dess
uppbyggnad och funktioner.
Viss vidareutveckling har skett med hjälp av Earthpeople för att säkra
medlemsanmälningar. Problem har funnits i mejlfunktionen och berör användarens
privata mejlinställningar i kombination med webhotellets mejlserver.
Vi har publicerat en nyhet på intranätet som gällde Konstföreningens historia och
historien om Ägget. Båda nyheterna genererade uppmärksamhet och nya
medlemmar strömmade till!
Statistik avseende hemsidan 2016 jämfört 2015:

www.shbkonst.com

2016

2015

Totalt antal besök på hemsidan (st)
Totalt antal besökare på hemsidan (st)
Totalt antal sidor som visats (st)

3 398
2 059
11 369

8 121
4 421
30 382

Procentuellt antal unika besök på hemsidan

53,5%

50,03%

2,05

2,29

Genomsnittlig tid som besökaren stannat på hemsidan (min, sek)

Statistik för användningen av Instagram #shbkonst saknas. Vi har sedan start gjort
118 st inlägg och vi har 156 följare.
På hemsidan ser vi lägre statistik i jämförelse med föregående år, en orsak kan vara
att Instagram tagit en del av hemsidans sessioner, en annan orsak kan vara att vi har
en annan navigering i hemsidan idag i jämförelse med den förra. Försiktighet ska
iakttas vid jämförelse mellan åren.
Under verksamhetsåret 2016 har följande aktiviteter ägt rum:
Klee/Aguéli, Moderna Museet
Svensk Glaskonst, Millesgården
Vårsalongen, Urban Escape Stockholm
Erik Johansson, Fotografiska
Konstnären, Nationalmuseum/Konstakademin, Fredsgatan 12
Juveler, Open space – Mind maps, Nationalmuseum, Kulturhuset
Ljusets magi – friluftsmåleri. Waldemarsudde
Skönhet för alla I nytt ljus, Hallwylska museet
Dödligt vacker – Konstsmycken, Theilska galleriet
Max Book – Mata Hare, Waldemarsudde
Josef Frank – Möbler – Mönster – Måleri, Millesgården
Ingegerd Råman, Nationalmuseum, Kulturhuset

Yayoi Kusama, Moderna Museet
Porfyr och Keramik, Sven-Harrys konstmuseum
Ulrika Hydman Vallien, Edsvik Konsthall
Salongsmåleri, Waldemarsudde
Helene Schmitz och Anton Corbijin, Fotografiska
Förkroppsligat, Nationalmuseum, Kulturhuset
Tove Jansson, Lusten att skapa och leva, Millesgården
Cecilia Edefalk – Maskros/Dandelion, Waldemarsudde
Aether & Einstein – Christne Ödlund, Magasin III
Lars Wallin – Fashion Stories, Artipelag
Insomnia, Bonniers Konsthall
Årsmötet ägde rum den 4 april 2016 i Näringslivets Hus. Gästföreläsare var Simon
Cederquist.
Därefter genomfördes dragning av årsmötesvinsterna. Årsmötet avslutades med
supé.

Styrelsen har utgjorts av följande ledamöter:
Vald t o m årsmötet:
Ulf Riese, ordförande
Maria Widegren
Mikaela Hazell
Monika Bergström
Hillevi Haestad, kassör
Bo Nordling
Lolou Sörenson
Anita Eriksson
Monica Andén
Pernilla Vinnerås
Krister Juvander

2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017

Ulf Riese valdes till ordförande på 1 år.
Carina Hernander, kassör t o m årsmötet.
Revisorer har varit Eva Gabrielsson och Mathias Alestedt, med Birgitta Falk och
Miisa Maas som suppleanter.
Konstsektionen har under verksamhetsåret varit sammansatt på följande sätt:
Bo Nordling, ordförande
Maria Nilsson
Charlotte Öberg
Henrik Rydinger
Anette Jeansson
Monica Anden

Vald av årsmötet
Vald av årsmötet
Vald av årsmötet
Vald av årsmötet

Konsthantverkssektionen har under verksamhetsåret varit sammansatt på följande
sätt:
Pernilla Vinnerås, ordförande
Stefan Malm
Lena Williamsson
Lena Markström Nordin

Vald av årsmötet
Vald av årsmötet
Vald av årsmötet
Vald av årsmötet

Petter Inger avgick jan 2017
Eva-Lena Holmqvist
Janina Ellgren
Catrine Sjöström tillträdde nov 2016
Valberedningen har utgjorts av Lena Sörensen och Ylva Dahlquist.
Konstföreningen är representerad i Sveriges Konstföreningars Riksförbund,
Stockholms län.
Handelsbankens konstförening
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter Konst
Medlemsavgifter Hantverk
Medlemsavgifter Program
Värde återlämnade vinster
Bidrag fritidsanslag
Summa intäkter
Kostnader
Utlottning Konst
Utlottning hantverk
Omkostnader
Programverksamhet total
Räntekostnad
Summa kostnader

Årets resultat

2016

2015

Förändr
Kr

993 836
713 214
58 050
67 757
1 600 000
3 432 857

1 015 467
730 326
54 000
27 600
1 500 000
3 327 393

-21 631
-17 112
4 050
40 157
100 000
105 464

-1 863 192
-1 219 884
-254 591
-122 005
-7 006
-3 466 678

-2 118 712
-1 382 046
-60 100
-105 625
-255
-3 666 738

255 520
162 162
-194 491
-16 380
-6 751
200 060

-33 821

-339 345

305 524

Handelsbankens konstförening
Balansräkning

2016

2015

Förändr
Kr

Tillgångar
Konst i lager
Hantverk i lager
Summa tillgångar

1 212 486
822 794
2 035 280

842 443
151 885
994 328

370 043
670 909
1 040 952

Skulder
Bankkonto, koncernkonto
Leverantörskuld
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa skulder och avgående poster

1 382 665
120 406
566 030
-33 821
2 035 280

62 087
366 211
905 374
-339 345
994 328

1 320 578
-245 805
-339 345
305 524
1 040 952

Som framgår av bifogad resultaträkning uppgick medlemsavgifterna för verksamhetsåret till 1 765 100 kr. Föreningens bidrag från fritidsanslaget för kalenderåret
2016 uppgick till 1.600.000 kr.
Föreningens inkomster och utgifter under verksamhetsåret samt balansräkning
framgår av bifogade uppställningar.
I beloppet för vinster i bokföringen ingår återföring av ej valda vinster hösten 2015
(8.493 kr) och återföring av ej uthämtade vinster från tidigare utlottningar (42.290 kr).

Stockholm i mars 2017
STYRELSEN

Ulf Riese
ordförande

Hillevi Haestad
kassör

Handelsbankens konstförening
Förslag till bokslutsdisposition

Årets underskott om 33 821 kronor överförs i ny räkning och reducerar
det balanserade resultatet.

Stockholm i mars 2017

