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Styrelsen har haft 10 styrelsemöten. Dessa har digitalt dokumenterats och diarieförts. 
Styrelsemötena har haft god närvaro. Två medlemsmöten under året. Samverkan med 
medlemmarna har förts via mail, infobrev, årsmöte och medlemsmöten. Konstforum har under året 
haft 42 aktiva medlemmar och 8 stödmedlemmar. Konstforums medlemsavgift är 400 kr och 100 kr 
för stödmedlemmar/ungdomar. 

Vi har satsat på att marknadsföra föreningen via olika medier och personliga kontakter, vilket har 
varit till gagn för föreningen. Inför en del av utställningarna har vi funnits med i annonseringen i 
Kävlinge Nya via KFS. Sydsvenskan och Hallå har gjort reportage om Konstforums verksamhet. Öyvind 
Huseid och Anja Kärhä har ansvarat för underlaget till Evenemangskalendern - digitalt, som ges ut av 
Kontakt Kävlinge. 

KONSTFORUM har i år arrangerat 6 samlingsutställningar. Samtliga i Lilla Kulturhuset Mejerigränden. 
Konstforum bokar och hyr lokalen av Kävlinge kommun. Konstforum uppskattar att ha en s.k. fast 
utställnings/ mötes- och besökslokal. Vi är mycket nöjda med att bedriva vår verksamhet där.   

Vi har haft nära samarbete med kultursamordnarna Heidi Viman, Mikael Johansson och Cecilia 
Dellow, Kultur och Fritid, Kävlinge Kommun.  

Föreningen har medlemskap i Kävlinge Furulund Samverkan, i SKR-Sveriges konstföreningars 
riksförbund/Skåne och i Föreningsrådet i Kävlinge. Föreningsdag på Järavallen för att öka samarbetet 
mellan kommunen och föreningarna. Vice ordf. Inga Bengtsson och ordf. Anja Kärhä representerade 
föreningen Föreningsrådet i Kävlinge kommun. 

 



Vi har arrangerat/deltagit i följande arrangemang under 2018  

• På årsmötet, den 12 mars deltog 16 medlemmar. 
• Påsk/konstrunda som vi förändrade till ett större arrangemang där konstnärerna kunde 

presenteras i en egen folder. Antal utställare 23 st. Antal besökare  437st. 
• I samband med förberedelserna till utställningen bjöd vi in till VIP- Kväll. Inbjuda gäster var 

politiker, tjänstemän från Kultur och Fritid och personer från kulturlivet. Gästerna fick 
möjlighet till konstsamtal med konstnärerna under minglet med goda tilltugg.  Mycket 
uppskattat. 

• Vårmarknad. Besök av kulturskolans elever som underhöll med musik och sång. Konstforum 
bjöd på fika som tack. Antal utställare 19 st. Antal besökare 195 st. 

• Höstmarknad: Antalutställare 23 st. Antal besökare: 350 st. 
• Ungdomsutställning. Utställningen lockade 16 unga som ställde ut och bredden var stor på 

olika material och tekniker. Nytt för i år var också att ungdomarna hade möjlighet att vara 
verksamma under utställningstiden (dagarna) och visa besökarna på sin konstnärlighet. Flera 
utställare deltog från Kulturskolans Bild och fantasi. Vi är mycket glada för detta nära 
samarbete. Antal besökare: 175 st 

•  Julmarknad: Nyhet för i år var att utställningen kombinerades med julaktiviter som lockade 
våra besökare att sätta sig ner och skapa/pyssla inför julen. Antal utställare: 17 st. Antal 
besökare 194 st. 

 

Medlemsmöten: 12/2 deltog 26 medlemmar, externföreläsare var konstnären Jesper Nordström ” 
konsten att exponera konst .” Vi bjuder alltid på mat vid våra medlemsmöten. 22 medlemmar deltog 
på medlemsmötet den 5/11 där hängdes en mindre utställning av konstverk som skapats av 
deltagarna på grafikkvällarna. Ann-Christine Jönsson berättade om och visade ett bildspel från 
skulpturparken på Cypern. 

Kursutbud: 

• Konstnären Ann-Christine Jönsson har undervisat i grafik för våra medlemmar. 17/9 och 
8/10. Antal deltagare var 11 

• Fotograf Eva Hallkvist har undervisat i fotografi, under våren och hösten haft 7 olika 
fotokurser i Lilla Kulturhuset med sammanlagt 27deltagare. 
 
Samarrangemang 
  

• MIK- musikförening, musikfestival Live, där vi ansvarade för skapande målaraktivitet i 
Folkets Park med plankmålning för allmänheten och porträtt tecknande med tusch. 

• Sillamarknaden i Barsebäcks hamn. Frågetävling, vår Bildgåta, bilder tagna från bygden av 
Eva Hallkvist. Marknadsföring av Konstforums verksamhet. 

• Kultur i Kävlinge, utställning den 13 september på temat Fruktbart, uppskattades högt av 
våra besökare och fick goda lovord. Där allmänheten fick måla på staffli med akrylfärg en 
gemensam frukt bild. Antal utställare 10 st. Antal besökare 80 st. 

• Axel Ebbes Konsthall i Trelleborg. Studiebesök med SKR 4 st medlemmar följde med.  
• Projekt Farah. Möte den 20 september för att finna på vilket sätt nyanlända kan tas om 

hand av föreningar. Den 17 december medverkade vi på föreningspresentation, Lärcentrum.  
Det fanns stort intresse av att få igång målning med mor och barn på lördagar.  



• Samarbetet med Kävlinge Kommuns konstförförening hann inte komma till stånd för att 
samverka för våra medlemmar och kommuninnevånare för bl.a. kurser och resor. 

• Utställningar på serviceboende då våra medlemmar kan glädja fler med sina verk kunde vi 
inte genomföra eftersom vi fått felaktig information. 

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Medlemsgalleriet erbjuder medlemmarna att synas med 
sina verk samt att berätta om sitt konstnärskap. Ett ypperligt tillfälle till ”gratis” marknadsföring för 
våra medlemmar och tillgängligt för alla att se vad Konstforum har att erbjuda. Foton finns från våra 
utställningar, uppdelade per utställningsår.  

På Facebook finns ”veckans profil.” Ett utmärkt sätt att visa våra medlemmars alster, både nya som 
tidigare medlemmars. 
 
Antalet nya konstnärer eller konsthantverkare som anslutit sig till Konstforum under 2018 var 5 och 
två stödmedlemmar.  
 

Vi tackar våra sponsorer. Woody, Hejdes och Flugger Färg i Kävlinge som, skänkte 
Färg/målningsmaterial till arrangemanget i Folkets Park.  

Tack även till våra medlemmar som bidraget med konst/hantverk till utlottning vid närvarolotterier. 

Caféverksamheten har sköts fint av medlemmarna och tack för alla bakverk som det bjudits på. 

Tack till alla Konstforums medlemmar för er goda föreningsanda och för era verk som ställts ut till 
besökarnas förtjusning. Tack till styrelsen som har uppvisat utmärkt engagemang. 

På styrelsens uppdrag 

 

Anja Kärhä                        Anders Bengtsson                                                    
Ordförande                        Sekreterare                                                                                            

Kävlinge den 14 januari 2019 


