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Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Syfte 
Ateljéföreningen Sofiamålarna (802460-5001) startades i syfte att kunna 
erbjuda alla medlemmar en ateljé för att måla, ha konstkurser och liknande 
arrangemang. Medlemmarna delar intresset för konst och att måla. 
  
Den grundläggande tanken är att medlemsavgiften ska täcka hyra och 
andra kostnader för ateljén. Sofiamålarna förvaltas och utvecklas genom 
medlemmarnas engagemang och egna arbetsinsatser. 
 
Sofiamålarna är medlem i Åsö föreningsråd, ÅFR och hyr sedan 2011 ateljén 
av ÅFR.   
 
Årets verksamhet 
Under 2017 har frågan om hyresavtal för Sofiamålarnas ateljé varit den allt 
överskuggande frågan. En tvist mellan Hamnvakten och ÅFR både om 
hyresavtalets giltighet och hyresnivå har pågått sedan 2016 fram till domslutet 
hösten 2017. ÅFR vann målet och Sofiamålarna får fortsätta som hyresgäster 
hos ÅFR fram till avtalet löper ut 2021. Därefter kan eventuellt ett nytt avtal 
tecknas. 
 
Hyresnivån för ateljén höjs fr o m 2018, men inkluderar nu även Wi-fi, router, 
allförsäkring, inventarier, provision för försäljning av konst samt del i ÅFR:s 
advokatkostnader för hyrestvisten. (för den del som överstiger vad Hamnvakten ska 
betala enligt domslutet) 
 
I början av året antogs nya medlemmar med viss försiktighet, med hänsyn till 
hyrestvisten. Totalt under 2017 antogs 15 nya medlemmar och från 2018-01-01 
antogs ytterligare fem. Antalet medlemmar vid 2018 års inledning är 48. Målet 
är 50 medlemmar.   
Den 9 januari 2018 bjöds nykomlingarna in till en introduktionskväll.  
 
Ledare för medlemsantagningen med intervjuer, kontrakt, nycklar mm har 
varit Kerstin Engberg och Christina Larsson. De övertog rollen efter Lena 
Sjöberg och Catharina Nordström. 
 
 
Under året har Sofiamålarna arrangerat de sedvanliga vår- och 
höstsalongerna samt jul i ateljén.  
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Ledare för Kafégruppen har varit Hannelie Hillertorp 
Ledare för ”food&beverage” har varit Norbert Heinrich. 
 
Ledare för utställningsgruppen har varit Gun Hammer med Kerstin Andrée, 
Miyako Bäckström, Lisbeth Hampus-Andrén, Elisabet Odén och Gun 
Söderhäll. 
 
Caroline Galas har varit ledare för webb och facebook. 
 
Olle Känngård har varit ledare och arrangör av filmkvällar den sista 
måndagen i månaden.  Han har även ansvarat för och designat ett program 
för hantering av medlemsregister, ekonomi mm.  
 
Konstkurser erbjuds till självkostnadspris. Föreningen kan stå för upp till 20% av 
kurskostnaden. Under året har fyra kurser har arrangerats, två med Lotta 
Silfverhjelm och två med Lisa Stålspets. Under året arrangerades bl a ett 
studiebesök på Herta Hilfons-museet.  
 
Under året har Olle Känngård varit ledare för 2 kurser för ramtillverkning. 
 
Lena Sjöberg har varit ledare och huvudansvarig för kursverksamheten.  
 
Styrelse och stämma 
Stämman 2017 hölls den 30 mars 2017. Därefter har den valda styrelsen  
sammanträtt sju gångar. (30/3, 13/6, 15/8, 12/9, 21/11, 9/1, 13/2) 
 
Styrelsen består av följande personer: Christel Wiman, ordförande, Kerstin 
Engberg, vice ordförande, Christina Larsson, sekreterare, Norbert Heinrich, 
klubbmästare, Hannelie Hillertorp, kaféansvarig, samt Roger Ylvenius, kassör 
och Liz Kella, suppleant. 
 
Revisor: 
 
Valberedningen: Sybille Seyd och Catharina Nordström. 
 
Ekonomi 
Redovisningen sker vid in- respektive utbetalning av belopp. Periodisering sker 
ej.  
 
Årets intäkter bestående till övervägande delen av medlemsavgifter uppgick 
till 228 259 sek och utgifterna, till övervägande delen bestående av hyra till 
192 306 sek. Överskottet för året belöper på 79 339,40 sek och vinsten 
balanseras i ny räkning.  
 
20-årsjubiléet 
Sofiamålarna startade för nästan 20 år sedan.  



	 3	

Tjugoårsjubiléet firades den 3 februari med en rejäl och rolig fest i ateljén med 
c:a 55 deltagare. Kostnaden för jubileet landade vid c:a 20 000 sek. 
 
Följande personer ingick i festkommittén: Norbert Heinrich, Hannelie Hillertorp, 
Anne Randonius, Mikko Lotvonen och Lilian Borg. 
 
Alla medlemmar förärades unika konstnärsförkläden med Sofiamålarnas 
logotype, som Hannelie Hillertorp hade skaffat tyger till, designat och sytt upp.  
 
2018 års budget 
Den bygger huvudsakligen på hyreskostnaden plus el samt kostnaderna för 
kursledning (< 20%) och medlemsarrangemang. 180 000 sek i fasta kostnader 
och beräknade medlemsavgifter om 400 sek/medlem fr o m 2018-06-01 för 50 
medlemmar. 230 000 sek. Överskottet blir 51 200 sek, drygt 4000 sek/månad 
för att täcka de rörliga kostnaderna. 
 
Styrelsens förslag till stämman 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från 380 sek till 400 sek fr o m 2018-
06-01. 20 sek ersätter den tidigare provisionen för sålda tavlor. Därför slopas nu 
kravet att lämna provision för konstförsäljning till föreningen. 
 
Stockholm 2018-02-28 
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