
Kallelse tilll årsmöte i 
Apotekets konstförening

När:  
Tisdag 8 november 2022 kl. 16:30.  

Därefter vernissage ca kl. 17:00–18:30. 

Var:  
Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna. 

Föredragningslista
• Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet.
• Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera 

protokollet.
• Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande.
• Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Bestämmande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår, 

förslag oförändrat 20 kr/andel.
• Val av ordförande i föreningen.
• Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
• Val av revisorer.
• Tillsättande av valberedning.
• Övriga ärenden.
Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på 
apoteketskonstforening.com.

Kalender 2022
• Årsmöte tisdag 8 november  

I år sker årsmötet fysiskt, på Apotekets huvudkontor på 
Dalvägen 12 i Solna.

• Vernissage tisdag 8 november  
Direkt efter årsmötet bjuder vi in alla medlemmar på 
vernissage av de konstverk som ingår i årsutlottningen.

• Vinstval lördag 19 november 
Mer information om hur vinstvalet går till skickas via post 
till alla vinnare under hösten. 

Vinnare väljer själv sin vinst
Redan i oktober sker den stora årsutlottningen och 
vinnarlistan publiceras på apoteketskonstforening.com. 
Alla vinnare får ett brev med detaljerad information kring 
vinstvalet. 
Alla vinster finns samlade i Konstrevyn 2022, som du 
fått i detta utskick. Du kan även läsa den digitalt på 
apoteketskonstforening.com, där du även kan söka på vinster 
från föregående år. 
Vi önskar dig en fin konsthöst!

Apoteket, Dalvägen 12, Solna 
konstforeningen@apoteket.se 

apoteketskonstforening.com 
 @apoteketskonstforening



Mer om konstföreningen
Konstföreningen online 
Välkommen att besöka oss digitalt, på apoteketskonstforening.com.  
Här hittar du nyheter och aktuella händelser, samt även 
detaljerade bilder av konstverken och konstnärernas namn. Du 
kan också läsa årets upplaga av Konstrevyn.  

Vi finns även på Instagram 
Här postar vi tips på gallerier, utställningar och konstverk 
inklusive vinster till kommande årsutlottningar. Sök på 
”apoteketskonstforening” och börja följ oss.

Unikt verk för Apotekets konstförening 
Just nu har vi ett digitalt tryck i en upplaga av 80 ex av Tom 
Hedqvist att erbjuda till ett mycket förmånligt pris (se bild här till 
höger). Vid beställning, välj ett av följande betalningsalternativ: 

• Plusgiro 9 85 23-4: Ange verk, ditt namn, adress, 
telefonnummer samt din e-postadress.

• Swish 123 383 57 09: Ange verk samt din e-postadress.

Verket säljs utan ram och skickas med Postnord när vi har 
mottagit din betalning. Du får gärna hämta verket på Apotekets 
huvudkontor i Solna.

Nyblivna pensionärer betalar själva in 
medlemsavgiften 
Du som gått i pension från Apoteket efter 2014 måste själv betala 
in medlemsavgiften till vårt plusgiro, 98523-4. Viktigt att du vid 
varje inbetalning anger namn och vilken period betalningen 
avser. Observera att detta inte gäller dig som idag har automatisk 
överföring från pensionen – den fortsätter som vanligt.

Anmäl adressändring 
För dig som är pensionär är det viktigt att du meddelar oss din 
nya postadress när du flyttar så att vi kan skicka dig eventuella 
vinster eller annan information. Vid eventuell vinst krävs även ett 
mobilnummer, av fraktskäl. Anmäl ny adress samt mobilnummer 
till konstforeningen@apoteket.se eller till:  
Apotekets konstförening, Apoteket AB, Box 3001, 169 03 Solna. 
För dig som är anställd sker adressuppdateringen automatiskt.

Anmäl ny e-postadress  
För att vi snabbt ska kunna komma i kontakt med dig som medlem 
behöver vi din korrekta e-postadress. Anmäl ny e-postadress 
genom att skicka ett mejl till konstforeningen@apoteket.se.

”Signaler” av Tom Hedqvist
• Teknik: Digitaltryck på akvarellpapper 
• Storlek: 30 x 30 cm 
• Upplaga: 80 st, signerade och numrerade
Medlemspris: 850 kr (säljs utan ram)
(icke-medlemmar: 1700 kr)

”En varm, stilla söndag Covid-sommaren 2020 
fick jag syn på en flagga i ett fönster mittemot mitt. Jag 
sökte under Signalflaggor i en uppslagsbok och spårade 
betydelsen – Jag vill ha kontakt! När jag tittade ut igen 
var flaggan borta. Hade jag verkligen sett den, eller var det 
bara något jag inbillat mig och gärna ville se? Händelsen 
blev början till en studie av det marina signalsystemet, 
skapat av Admiral Sir Riggs Popham, antaget av den 
kungliga brittiska flottan 1803. Inför en utställning på 
Galleri Niclas Berg i Stockholm januari–februari 2022, 
arbetade jag med en serie grafiska tecken inspirerade av 
Sir Pophams system, men i egen färgskala och med egna 
dolda koder. Verket Signaler är skapat direkt för Apotekets 
konstförening 2022. Det skulle glädja mig om blivande 
ägare ville delta i processen och finna sina egna tolkningar 
av vad de fyra signalerna betyder just för dem.”
Tom Hedqvist, april 2022

Tom Hedqvist, född 1948, är utbildad vid Beckmans 
Designhögskola och är medgrundare av designerkollektivet 
10-gruppen. Han har tidigare utsetts till professor i grafisk 
design vid Konstfack i Stockholm, varit konstnärlig ledare 
för Orrefors, rektor för Beckmans Designhögskola och 
museichef  vid Röhsska Museet i Göteborg. Hans verk har 
bl.a. visats på Konstakademin 2020 och på Galleri Berg 
2022, Tom Hedqvist finns representerad på IKEA museum, 
Landskrona konstmuseum, Nationalmuseum, Nordiska 
museet, Röhsska Museet och Textilmuseet i Borås.
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