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IDEELLA FÖRENINGEN FÖR NUTIDA SVENSKT SILVER 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2019 

 

Styrelse   Lars-Åke Hansson, ordförande 

   Niklas Ejve, smed & vice ordförande  

   Karin Hjort, ledamot & kassör 

   Sanna Evers, ledamot 

   Cecilia Tivar, ledamot 

   Tove Knuts, smed 

   Åsa Elmstam, smed 

       

 

Revisor   Agneta Larsson 

    

 

Hedersledamöter  Prinsessan Christina, Fru Magnusson 

   Margareta Wallenius Kleberg 

   Britte Grünewald Grönberg 

 

Hederssmeder  Theresia Hvorslev 

   Bengt Liljedahl 

   Kerstin Öhlin Lejonklou 

 

Smeder/medlemmar  26 

Silvermedlemmar  91 (varav 13 äkta makar) 

 

 

 

 

 

STYRELSEARBETET:       

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. 

 

En stor del av styrelsearbetet har under året inriktats på föreningens ekonomi, försök till förbättrade 

försäljningsresultat samt slutligen försäljning och överlåtelse av lokalen på Västmannagatan 49. Vid ett av 

styrelsen extrainkallat smedsmöte den 20 augusti beslutades enhälligt att lägga ner verksamheten och sälja 

lokalen. Efter prisindikationer och offerter från fem mäklare valdes MinnaStockholm att sälja lokalen, vilket 

också skedde på några få dagar och till ett pris över utgångsbud. Sista dagen med öppen verksamhet på 

Västmannagatan blev 26 oktober, och lokalen lämnades därefter 15 november. Samtliga inventarier såldes 

under hösten, medan bokföring och arkiv tillfälligt lagras hos Pamela Wilson.  

 

Styrelsen kallade under hösten för inval som smedsmedlemmar i NSS. En granskningsjury (Cilla Robach, Sara 

Borgegård, Gustaf Nordenskiöld, Åsa Elmstam och Tove Knuts samt sekreterare Per Rudin) bedömde 

ansökningarna och träffade fem utvalda smeder som fick visa prov på sina arbeten. Två nya smeder antogs 

därefter av styrelsen; Karolina Hägg samt Filip Palmén.  

 

Under året har en smed begärt och beviljats utträde vid årsskiftet 2019/2020 – Helena Edman. 
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BUTIKEN / UTSTÄLLNINGAR / MARKNADSFÖRING:   

 

Linda Ottosson har varit butiksansvarig till och med nedläggningen av butiken 26 oktober. Därefter har hon 

på timbasis arbetat som projektledare för Nutida och kommer att göra så till och med halvårsskiftet 2020. 

 

Under året har 8 utställningar hållits i lokalen på Västmannagatan, varav tre separatutställningar, tre 

samlingsutställningar samt två gästutställningar. Konstnärssamtal, vip-visningar och specialvisningar har också 

förekommit under året.  

 

19/1 - 9/2 Nya medlemmar – Kajsa Avila, Beata Grahn, Eva Skärlund, Maria Sköldin samt Fredrik 

Slögher. 

16/2 - 9/3  ”Spår”, medlemsutställning  

16/3 - 6/4  Elin Hedberg, separatutställning 

13/4 - 11/5  Tove Knuts, separatutställning 

18/5 - 29/6 ”Inspirerad av dig”, medlemsutställning  

15/8 - 24/8  Gästutställning, Konstfackselever  

31/8 - 21/9  Karolina Hägg, separatutställning gäst  

28/9 - 26/10  ”Uppbrott”, slututställning medlemmar  

 

 

 

Nutida deltog i Stockholms Stads ”Kulturnatt” 27 april med cirka 150 besökare under de kvällsöppna 

timmarna 18.00 – 24:00,  

 

Under perioden 30 juni till och med 11 augusti, erbjöds Nutida att visa upp sig på Millesgården. Dels med en 

installation av flera medlemmars corpus i Annes Hus, dels uppskyltning med smycken och objekt i flera 

vitriner i entréhallen till Millesgården. En välarbetad och uppskattad aktivitet, men som tyvärr inte gav 

önskat ekonomiskt resultat. 

 

Konsthantverkcentrum bjöd in flera konsthantverkare samt kollektiv däribland Nutida till det nya Stockholm 

Craft Week under perioden 3-6 oktober. Inga speciella aktiviteter gjordes från Nutidas sida, men pågående 

utställning fanns med i programmet.  

 

Under året har ett stort antal Konstföreningar fått inbjudan från Nutida, och sex av dessa valde att få en 

”specialkväll” med information om verksamheten och presentation av pågående utställning.  

 

Slutligen kunde Nutida gästa galleri Claes Moser vid Karlaplan med en c/o-utställning inför julen under 

perioden 4 – 22 december.  

 

Ett samarbete med Högfjällshoteller i Fjällnäs inleddes de sista dagarna på året, med liten butiksexponering i 

hotellets reception, med avsikt att fortsätta samarbetet till halvårsskiftet 2020. 

 

 

 

EKONOMI 

 

Föreningens ekonomi redovisas i bifogade årsredovisning, med resultat- och balansräkning. 

 

I början av 2019 beslutade styrelsen att säga upp avtalet med Julin Konsult beträffande bokförings- och 

ekonomitjänster. Samtidigt engagerades Johanna Tell på Kontoret i Visby att ta över dessa tjänster från och 
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med 1 maj. I och med detta har vi fått bättre rutiner samtidigt som kostnaderna för dessa tjänster sänkts 

betydligt 

 

I början av året tilldelades föreningen ett aktivitetsstöd från Kulturrådet på 80.000 kronor. 

 

Då Nutida inte längre har någon anställd personal, har därmed avtalet om tjänstepension hos Fora sagts 

upp.  

 

 

 

    

NUTIDAS ARBETSGRUPPER 2019 

Eventgrupp  
Caroline Lindholm (sammankallande)  

Magnus Liljedahl  

Tove Knuts  

Olle Olls  

Christine Ramel  

 
Utställningsgrupp  

Maria Sköldin  

Pernilla Sylwan   

Niki Ulfstedt  

August Happ  

Maria Börjesson  

Fredrik Slögher  

Annika Daevel  
 

 

Press & Hemsidegrupp  

Åsa Elmstam (Press & Instagram)  

Petronella Eriksson (Hemsida & Facebook) 

Kajsa Avila 

Ingrid Bärndal  

Elin Hedberg  

Maria Elmqvist (Nyhetsbrev) 

Beata Grahn (Hemsida) 

 
Trycksaker 

Ingrid Bärndal  

 

Schemaläggare butiken  

Eva Skärlund  

 
Fix & Trix  

Pamela Wilson  

Niklas Ejve  

 
Valberedning årsmötet 2019  

Helena Edman  

Josefin Davidsson  
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Stockholm den 1 april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Åke Hansson    Niklas Ejve 

ordförande    vice ordförande  

 

 

 

 

 

Karin Hjort  

ledamot / kassör 

 

 

 

     

Sanna Evers    Cecilia Tivar 

ledamot    ledamot  

 

 

 

 

 

Tove Knuts    Åsa Elmstam 

ledamot    ledamot 

 

 

 

 

 

 


