Förslag till dagordning för Torsten Renqvist-sällskapets årsmöte den 19 maj 2019 vid
Gjörväln, Järfälla
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret. (Styrelsen berättar om innevarande verksamhetsår och planer för den
närmaste tiden, inklusive samarbetet med Renqvist verkstad)
11. I förekommande fall val av ordförande i föreningen.(UTGÅR då nuvarande ordförande
valdes för två år vid årsmötet 2018)
12. Val av övriga styrelseledamöter.
13. Val av valberedning
14. I förekommande fall val av revisor. (UTGÅR då nuvarande revisor valdes för två år vid
årsmötet 2018)
15. Behandling av styrelsens förslag. (UTGÅR, styrelsen har inte lagt förslag att behandlas
av årsmötet)
16. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.(UTGÅR då inga motioner inkommit)
17. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse för Torsten Renqvist Sällskapet (TRS) 2018
I början av 2018 hade Torsten Renqvist Sällskapet 80-tal medlemmar.
TRS styrelse hade under 2018 tre protokollförda möten (i mars, september och oktober).
Verksamhet under våren/sommaren:
Utställningen ”Stora och små fragment” på Bror Hjorths hus i Uppsala hade vernissage 26
maj och pågick hela sommaren fram till 26 augusti. Skulptur, grafik och måleri av Torsten
ställdes ut både inomhus i konsthallen och utomhus i trädgården. Bland de verk som visades
fanns inlån från Akademiska sjukhuset Hyndan. samt Man i Bur från Länsmuséet i Gävle.
Utställningen blev mycket uppskattad och muséet hade fler besökare än en ”vanlig” sommar.
Recensioner på konsten.net och omkonst.se Några besökare som varit på Bror Hjorth bokade
även besök och visning av ateljén i Kummelnäs.
TRS årsmöte 2018 ägde rum 26 maj i trädgården vid Bror Hjorths hus, i samband med
vernissagen. Filippa von Krusenstjerna valdes till ny ordförande. 16 medlemmar närvarade på
mötet.

Renqvist verkstad. 2018 års verksamhet drog igång mars/april med verkstäder i bla smide
och mosaikläggning. I samband med workshops visades Torstens ateljé av TRS/Anna-Lena.
Verksamhet under hösten:
Täby bibliotek visade 31 augusti – 30 september Klotserien inklusive texterna av Stig
Claesson.
På Skulptörens verkstad i Kummelnäs visades ett par verk av Torsten på
samlingsutställningen Skulptörens pärlor som Renqvists verkstad arrangerade 2 september –
14 oktober. Ytterligare visningar av ateljén under hösten.
Övrigt 2018:
TRS kontaktades av Mikael Falk på Järfälla Kommun för den utställning som invigs vid
årsmötet.
Arbetet med katalogen om Torstens offentliga konst i Stockholmsområdet fortsatte under året
men då redaktören Kate Larson efter en tids sjukdom tragiskt avled under sommaren fick
planer ännu en gång ändras. Ellerströms förlag tog över redaktörskap och utgivning. Ola
Hjelm i TRS styrelse arbetade vidare med bildmaterialet och hade kontakter med Ellerströms
om texter, formgivning med mera. Under året lämnades flera ansökningar om ekonomiskt
stöd in och beviljades: Längmanska fonden och Konstakademin (samt under våren 2019 även
Svenska Akademien, så sammanlagt täcker det den beräknade budgeten om 150 000 kr)
Utgivning är planerad till hösten 2019. Arbetstitel är En vägvisare över Torsten Renqvists mer
eller mindre offentliga skulptur i Stor-Stockholm.
Styrelsen har även diskuterat hur föreningen ska få fler medlemmar och olika
aktiviteter/erbjudanden, bla anordnades en förhandsvisning av utställningen Skulptörens
pärlor för medlemmar dagen innan vernissagen.
Styrelsen har under året haft tre ordinarie stryrelsemöten och därutöver löpande kontakt per
mail och telefon. Hemsida och facebooksida har uppdaterats. Swishnummer är nu kopplat till
förningens bankkonto.

