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Lokalfrågan
Året inleddes med fortsatt inventering av lokaler i Stockholm där Hertha
Hillfons konstnärskap skulle kunna presenteras och den planerade verksamheten bedrivas. Vid årets början fanns ingen konkret lokal att gå vidare med
efter höstens inventeringar men flera intressanta och potentiella alternativ.
Hertha Hillfons Vänner, HHV, fortsatte med sina kontakter angående dessa
och nya alternativ. Stockholms stad utsåg en kontaktperson inom kulturförvaltningen att leta efter möjliga alternativ i för staden tillgängliga fastigheter.
Detta resulterade i nya potentiella alternativ i Slakthusområdet och
Gasverksområdet. Tyvärr visade sig dessa inte vara aktuella inom rimlig tid.
Ett annat tips som utreddes efter förslag från staden var en lokal i Kulturhuset.
Det visade sig dock att omfattande renoveringar av Kulturhuset skulle pågå de
närmaste åren varför lokalen inte var aktuell för uthyrning.
I kontakter med Statens Fastighetsverk, SFV, under våren 2016 undersöktes
dels en lokal i Västra Stallet nära Historiska museet, dels en lokal på Skeppsholmen. En utförlig intresseanmälan lämnades till SFV avseende Västra
Stallet inför SFV:s renovering av detta, vilket kommer ta flera år.
HHV valde att gå vidare med lokalen på Skeppsholmen varvid arbetet med
hyresavtal inleddes i början av maj och pågick till slutet av september 2016.
Arbetet krävde detaljerade utredningar med stöd av konsulter avseende bl.a.
tillgänglighet, ventilation, brandsäkerhet och renoveringsmöjligheter.
Tillträde till lokalen erhölls från januari 2017. Under hösten 2016 renoverade
Fastighetsverket de delar – i första hand tillgänglighet och ventilation – som
de ansvarat för medan HHV inledde sin del av renoveringen efter tillträdet.
HHV har konsulterat och fått goda råd av konst- och utställningskunniga
personer, arkitekter m.fl. vid bedömning av lokalens möjligheter.
Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen
HHV har under 2016 ansökt om ett treårigt verksamhetsstöd för åren 20172019. Stockholms stads kulturnämnd beslutade den 6 december 2016 om ett
ettårigt stöd för 2017. HHV har också ansökt om verksamhetsstöd från Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Denna ansökan avslogs.
Under hösten 2016 inleddes ett projekt för att ta fram en grafisk profil, webbplats och förslag till rumslig gestaltning av lokalen. Kommunikationsbyrån
Futurniture har genomfört projektet pro bono.
Under samma period planerades verksamheten i den nya lokalen samt
anställdes – med start 2017 – 2 personer: en verksamhetsansvarig och en
ansvarig för verkstad och kurser. Då beslutades också att verksamheten
i lokalen på Skeppsholmen ska kallas ”Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen”.
Nytt system för medlemshantering har också införts.

Antal verk i föreningens ägo
Under året inköptes 11 verk för medel som inkommit via medlemsavgifterna.
Vid årets slut ägde föreningen 76 verk av Hertha Hillfon till ett samlat inköpsvärde av 2 071 163 kr.
Antal medlemmar i föreningen
Antalet medlemmar med betald medlemsavgift 31 dec 2016 var 377.
Styrelsemöten och andra möten
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Övriga möten under året i urval:
• april: årsmöte på Konstfack.
• maj: möte med Stockholms stad, kulturborgarrådet Roger Mogert i Stadshuset.
• maj: medlemsmöte i Dieselverkstaden i Nacka med Cilla Jahn som föredragshållare.
• november: planerings- och inspirationsdag på Gustavsbergs museum för
styrelsen och adjungerade.
• under hösten: ett stort antal möten med konsulter för lokal och fastighetsfrågor
om avtal, renovering, tillgänglighet, brand, ventilation m.m.
• under hösten: ett antal möten med representanter för Statens Fastighetsverk,
SFV.
• under året: ett stort antal arbetsmöten i olika arbetsgrupper, t.ex. grupper för
fastighetsfrågan, verksamhetsplanering, samlingsförvaltning, budget samt
medlemsaktiviteter.
• under året: ett antal möten/kontakter med Patrik Liljegren, stabschef,
Stockholms stads kulturförvaltning.
• under året: ett flertal konsultationer med experter inom konst och utställningsverksamhet.
Stockholm i april 2017
Styrelsen för Hertha Hillfons Vänner, ideell förening

