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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. 

Maria Traeholt Holmqvist och Stig A Johansson lämnade sina uppdrag på egen begäran under 

verksamhetsåret. 

 

Utställningskommittéen har utökats och följande personer ingår; 

Inga Bengtsson 

Hans Willy Friberg  

Barbro Karlsson 

Karin Höst 

 

Övriga kommittéer från 2012 har gått upp i styrelsearbetet 

 

Inledning  

 

KONSTFORUM i Kävlinge har bjudit på stor kulturell verksamhet under 2013. Vi har 

arangerat utställningar och vi har blivit inbjudna till andra arrangörer. Hyreskostnaderna har 

varit mycket låga men det har också inneburit att vi har haft våra arrangemang på flera olika 

platser. 

Vår glöd att visa vad vi kan åstadkomma har hållit isig och ett av förenings mål var att få en 

temporär utställningslokal. Ni skall känna, att ni har lagt grunden för att i framtiden få visa era 

alster i Mejerigränd. Förhoppningsvis bär huset namnet Kulturhus men det är ännu inte 

bestämt.   

Fritid & kultur har öppnat dörrarna för kulturen i kommunen och vår förening finns med på 

deras hemsida/folder under evenemangskalendern. Dessutom får vi hjälp med att skapa 

affischer och kopiera flyers. 

Ett framgångsrikt föreningsliv blir det då alla hjälps åt att tillverka, synas och våga engagera 

sig.  

 



 

 

Medlemmar 

 

Föreningen har 40 medlemmar varav 31 aktiva.  

Nya medlemmar har anmält sitt intresse och andra har under året lämnat föreningen. 

 

Föreningen har haft sitt första medlemsmöte i oktober Stationshuset (fritidsgården) i Furulund. 

Mötet blev välbesökt och vi samlades runt bordet över fika, hembakade bullar och kladdkaka. 

Efter en kort presentation om vilka vi var kom följande meningsyttrande fram; 

- Genomslagskraftig annonsering vid utställningar 

- Bekräfta vilka andra lokaler som kan användas för utställningar förutom Mejerigränd 

- Göra oss synligare utanför utställningslokaler 

- Arrangera en kulturnatt i Kävlinge 

- Uppföljningsmöte efter en utställning, bra – sämre 

- Önskemål om minst två medlemsmöten per år 

 

Utställningslokal 

 

Lagar och paragrafer måste följas och det gäller även för vår verksamhet. Mejerigränd har stått 

tom under hela 2013 medan politiker och tjänstemän grubblat över hur byggnaden skulle 

kunna tas i bruk för kulturlivet i kommunen. Vi blev inbjudna till samråd och 

diskussionskvällar med Fritid och Kultur och till sist beslutade kommunfullmäktige att 

öronmärka pengar för att byggnaden skulle förses med hiss och toalett anpassade för 

funktionshindrade. Men handläggning och ting tar tid så först under våren 2014 blir detta klart.  

Upplägget är att föreningen bokar tiden för arrangemang via kultursamordnaren. 

Vid marknader blir det trängsel om utrymmet men tron är stark på att vi kan samarbeta med 

andra föreningar och vi kan till och med dra fördelar att visa oss för en grupp människor som 

inte annars går på kulturutställningar. Vi kan dessutom själva skapa tillfällen då 

KONSTFORUM visar upp sig. 

 

Utställningar 
 

Vi har arrangerat följande utställningar;  

- påsk/konstrundan, Bassängen i Kävlinge bibliotek 28 mar – 1 apr. 

- vårmarknaden, Irja Holst, Landgrens mäklarfirma på Mårtensgatan, 4 maj. 

- höstmarknaden, Irja Holst, Landgrens mäklarfirma på Mårtensgatan, 7 sept.. 

- fred & frid, Stävie kyrka, 27 okt. 

Vi blev inbjudna att ställa ut på; 

- Örtofta slott, 5 maj   

- kulturdagen, Kävlinge Bibliotek, 28 sept. 

 

Till höstmarknaden hade vi ett lotteri med vinster från några av utställarna och detta gav i      

netto 840 kronor. 

 

Stig A Johansson skänkte ett krusifix i smide till påsk-utställningen och högstbjudande gav 

950 kronor.  

 

 



 

 

Sponsorer 

  

Till våra utställningar har vi blivit sponsrade av Hellbergs Bokhandel.  

Sponsorer är också de som ger oss möjlighet att ställa ut i deras lokaler.  

- Irja Holst, mäklarfirma Landgrens 

- Biblioteket, Kävlinge 

 

Hemsida 

 

Föreningen har följande mailadress – konstforum@hotmail.se  

Föreningen har egen hemsida – www.kavlingekonstforum.se 

 

Föreningen är nu ute i cyber rymden och kan sökas av alla intresserade! 

Hemsidan innehåller medlemsgalleri, utsställningar, Om, kontakt och länkar. 

 

Vårt mål är att hemsidan skall vara i ständig förändring dvs. aldrig bli klar utan tillförs hela 

tiden info om nya utställningar, aktiviter och nya medlemmar. 

 

Rotary 

Rotary är initiativtagare till föreningen. Bo Hellberg informerar regelbundet Samhällsgruppen 

i Rotary om föreningsverksamheten. KONSTFORUM ha sökt bidrag för inköp av två st. 

Beachflaggor vilket inte beviljades 

 

 

Slutord 

 

Tack för att ni tålmodigt inväntar att Mejerigränd som utställningslokal kan komma i bruk. 

Fastigheten var stängd för aktiviteter under hela 2013. Det var vi som avslutade med 

Mellandagskonst 2012. 

 

 

På styrelsens uppdrag 

 

 

Essie Friman   Anders Bengtsson  

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

Furulund 16 februari 2014 
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