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Styrelsens verksamhet. 
Efter årsmötet den 31 mars var vi många nya i styrelsen och hade mycket nytt att sätta 
oss in i. Antal protokollförda styrelsemöten  under hela året var 7 st  varav några 
packmöten för  medlemsutskicken. Efter det första styrelsemötet för hösten fick tyvärr 
våran sekreterare Nina Nilsson förhinder att närvara. Vi fick inte ut medlemsbladet 
under hösten i den omfattning som var fallet under våren men det kom ut all nödvändig 
information till medlemmarna hoppas vi.  Höstmötet tors 27 okt var välbesökt och det 
blev utsedd en stor valberedning vilket gav hopp inför årsmötet 2006. I styrelsen fick 
sekreterarskapet växla mellan mötena.  Styrelsen har bl.a. arbetet med frågan om en ny 
matrikel som snart ska ges ut. Den ska vara lätt att trycka och uppdatera.  Vi har också 
igångsatt ett försök att få in så många e-mailadresser som möjligt för att snart kunna 
göra utskicken billigare. 
Årets kamratstipendium tilldelades Anna Ruckman för hennes insatser som 
klubbmästare. 
 
Föreläsningar har Birgitta Neckvall ansvarat för och det resulterade i följande 
medlemsträffar. 
Den 17 april visade Ulla Hammarsten McFaul  sina textila bilder  från diktaren HC 
Andersen sagovärld med anledning av 200-års firandet av hans födelse.   
Akvarelltekniska laborationer skulle redovisas av  Johan Lamm den 17 mars men den 
föreläsningen blev uppskjuten till den 29 september. 
Den 17 november pratade Birgitta Dahlström om klippmålningar i Sahara och visade 
diabilder. 
 
Det 13 maj hölls den sedvanliga vårfesten  med vårbål och dans till till Beckes Trio.  
Julfest blev det den 9 dec med knytkalas och glögg samt dans till Down Town Jazzmen. 
 
Våran klubbmästare Anna Ruckman med assistans av Annika Kjell-Nyberg har 
ansvarat för mat och dryck under medlemträffarna och festerna. 
 
Vårens konstresa gick till Louisiana där vi studerade Gerhard Richters målningar. På 
hemvägen stannade vi till på Dunkers Kulturhus i Helsingborg där det blev en guidad 
rundtur och middag i deras fina restaurang. Det blev ytterligare en konstresa till 
Louisiana den 21 oktober för att studera Matisse. 
 
Krokin har  under 2005 organiserats av Ann Pia Azizuddin, med ett på förhand 
utskickad förteckning över vilka måndagar som gäller, vilken  modell och aktivitet. Ett 
varierat och spännande krokiprogram. 
 
Klubbens medlemmar ställde ut på Galleri Majnabbe 23 april-15 maj under temat 
”Närbilder”. 
 
 
 
 



 
Antal medlemmar i december 2005  var  199. Därtill fanns det  29 stödmedlemmar. 
Antalet hedersmedlemmar  var 6 st.  Nyutnämd hedersmedlem 2005: Märtha Bengtsson   
Nyantagna medlemmar 2005 : Annika Kjell-Nyberg, Anneli Berg, Helena Engberg, 
Ulla Ohlson, Michaela Peterson och Ann-Louise Sandahl. 
Nya stödmedlemmar 2005: Eva Christoffersson, Lisbeth Williams, Eva Fjordman, 
Gunilla Martinsson och Marie Kjell. 
Under året har följande medlemmar avlidit: Sten Lindberg, Maj Arnell, Bengt Lundin, 
Sonja Mårin och Torvald Gahlin 
 
Årsmötet hölls den 31 mars och styrelsen fick därefter följande sammansättning 
 
Davey Hammarsten ordförande 
Eva Göransson-Appelqvist vice ordförande 
Nina Nilsson sekreterare 
Jon Forssman kassör 
Anna Ruckmann klubbmästare 
Annika Kjell-Nyberg bitr. klubbmästare 
Gudrun Blom ledamot 
Anette Krantz ledamot 
Josefin Bergman suppleant 
Birgitta Dahlström suppleant 
 
Ullabritt Rosén blev omvald som arkivarie 
 
Lena Birath invaldes i styrelsen som suppleant under höstmötet och  ersatte därmed 
Josefin Bergman som avgått.  
 
 
 
För styrelsen 
 
 
Davey Hammarsten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


