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Styrelse

Ordinarie ledamöter
Ord
Inger Vikström
V ordf
Hélène Lindahl/efter årsmötet 25/9, 2021 Åsa Edsvik
Kassör
Per-Johan Emtell
Lars Westerman, ordf, Stiftelsen
Håkan Jonsson,
sekr, Stiftelsen
Gunnar Grünbaum, kassör, Stiftelsen
Kerstin Olsson
Åsa Edsvik
Ulla Eriksson
Kenneth Sjöholm (adj)
Revisor
Ersättare

Per Zackrisson
Vakant

Valberedning Vakant
Sammanträden
Årsmötet hölls den 25 september på Kungsfors Herrgård. Efter årsmötet hölls ett
konstituerande styrelsemöte samma dag. Styrelsen har dessutom haft 5 protokollförda
sammanträden, både via Zoom och fysiska möten under året.
Tallbos Vänners styrelse har, liksom tidigare år, arbetat i olika grupperingar, bland annat för
värdepapper, marknadsföring, utställningar och program.
Möte med veckoslutsvärdar har hållits på Kungsfors Herrgård den 13/11, 2021.
På grund av Coronapandemin och covid-19 har Tallbo hållit stängt hela
sommarsäsongen. Vi har följt Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och
rekommendationer.
Verksamhet
Planering inför sommaren var klar innan pandemin bröt ut. Konstnärerna var bokade och
hade fått sina kontrakt. Övriga program var också bokade.
Gullhedsskolans elever hade förberett en utställning i Åstugan. Även den blev inställd.

Anslag och Bidrag
På grund av avbokade konstnärer och övriga program som vi var bundna till lämnades ett
bidrag till dessa.
Se årsredovisningen för 2021.
Tallbostipendiet år 2021
”Tallbostipendiet till minne av Ecke Hedberg och makarna Gurli och Sigge Lindwall”,
Konstskolan i Gävle utser årligen en stipendiat. Det tilldelades Hedvig Sjöström, Gävle.
Stipendiet är på 10.000 kronor.
Information och marknadsföring
Liksom föregående år planerades för en programfolder, vilket lades ner på grund av att
Tallbo hade stängt. Tallbos hemsida www.tallbo.se har fungerat under hela året och
regelbundet uppdaterats.
Inger Vikström ingår som styrelseledamot och vice ordf i Sveriges Konstföreningar
Gävleborg (SKG) och har där möjlighet att marknadsföra Tallbo inom länet.
I Stiftelsens regi
Vakthållning av Tallbo har ordnats genom ett boendeschema för sommarperioden.
Parkvård, inkl trädfällning, slyröjning, gräsklippning samt viss renovering har utförts av bl a
Järboalliansen, samt ideellt. Tallbos granne, Anders Thunvall, har lämnat värdefull hjälp
med bl.a. transporter och andra insatser. Målning och reparations- och underhållsarbeten,
har skötts som tidigare år. För detaljer se Stiftelsens verksamhetsberättelse.
Antalet besökare
Eftersom Tallbo har haft stängt, har det inte varit några besökare.
Antalet medlemmar
Antalet medlemmar är ca 280 personer. Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr/medlem.
Medlemmarnas insatser
Alla styrelsemedlemmar har deltagit i olika planeringar samt tittat till konstnärshemmet
under året.
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