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Marianne Tidfttlt

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollfiirda möten.

Utställningskommittöen :

Inga Bengtsson, Barbro Karlsson och Rita Krassow.

Inledning

KONSTFORUM har i år arrangerat frra utstiillningar. Samtliga i Lilla Kulturhuset Mejerigråinden.
Kulturhuset ägs av Kävlinge kommun och inriktningen iir prioriterad ftir kulturaktiviteter.
Det har för oss och våra besökare varit till glädje att ha en s.k. fast utstiillnings- och besökslokal.
Flest besökare hade vi på Julmarknaden. Många besökare tar sig tid hos oss, stannar kvar och upratar,',tar

gämaen ffta. Besökarna springer inte bara forbi, vår ftirening skapar glädje och harmoni med att visa
konsthantverk och konst.

Fotokurser, både under våren/ hösten, har bidraget till fotokonsten.

Vid två tillftillen har vi marknadsftirt ftireningen. På en Fritid & Kulturmässa på Kävlinge Lärcentrum
diir vår verksamhet presenterades ftir unga vuxna, nyanlåinda, SFl-elever och Kävlingebor.
Sillamarknaden i Barsebäckshamn. Frågetiivlingar, som vår Bildgåt4 bilder fran bygden som skall namnges
var de är tagna, intresserade många. Marknaden besöks av flera tusen (omvädret tillåter och det giorde det).

Vi deltagit på informationsmöten om aktiviter på Handelsplats Center Syd, HPCS, som vill skapa en
samverkan mellan foreningslivet/kulturen och handeln. I slutet av året tecknade vi medlemskap i ft)reningen
- Kävlinge Furulund Samverkan.

Evenemangskalendern? som ges ut av Kontakt Kävlinge, fick vi i slutet av aret digitalt såint till
KONSTFORUM vilken vi sedan kunde vidarebefordra till alla våra medlemmar.

Inftir varje utställning har vi annonserat i Kävlinge Nya.



Medlemmar

Föreningen har under året haft 43 medlemmar varav 37 aktiva.
Nya medlefllmar har anmält sitt intresse och andra har under aret liimnat fdreningen.

Utställnin gar/aktiviteter

Vi har arrangerat/deltagit i ftljande;

UtstEillningar;
- pask/konstrundan, 3-5 april
- vårmarknaden, 9 maj
- höstmarknaden,5september
- julmarknaden, 6 december

Aktiviteter
- fotokurser under våren och hösten, fotograf Eva Hallkvist.
- fritid & kulturmässa, Kävlinge låircentrum,27 ma1
- sillamarknaden i Barsebäckshamn, bildgåta, 30 augusti

Sponsorer

Under verksamhetsaret har Kävlinge Kommun inte tagit ut någon lokalhyra men från och med 2016 kommer
hyran att vara 40:- per aktiv timma.

Hemsida

www. kavlinqekonstforum. se

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Medlemsgalleriet erbjuder dig att synas med dina alster samt att
berätta om dig sjiilv. Hoppas att alla medlemmar tar denna möjlighet ftir det åir en "gratis" marknadsftiring.
Foton finns från våra utstiillningar, uppdelade per utstållningsår. Information om föreningen och hur man
kan bli medlem, vad det kostar mm.

Steget från hemsida till Facebook är kort. Ett av era alster läggs ut som "veckans profil" Vi började överst
på medlemslistan och sedan rullar det på. Uppskattat, så åin en gång skicka in bilder.

Slutord

Förra årets slutord åir fortfaraode lika aktuellt
Ett framgångsrikt ftireningsliv blir det då alla hjälps å$ atl skapa, synas och våga engagera sig.

Föreningen har ftilj ande mailadress - konstforum@hotmail. se

På styrelserlp uppdrag

Furulund, februari 2016


