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Styrelsen har under verksamhetsflret haft 8 protokollforda mdten.

Fdljande kommitt6er iir utsedda;
Kommittd Ansvaig
- utsttillning Marianne Tidf?ilt, Hans Willy Friberg

sponsring Inga Bengtsson, Stig A Johansson
IT/hemsida MariaTraeholt Holmqvist

- intressebevakning Anders Bengtsson
kontakt Rotary Bo Hellberg
fest Stig A Johansson

Inledning

Verksamhetsiret har givit Ktivlingeborna med omnejd positiva upplevelser, det iir en stor

entusiantisk publik. I var gZistbok fran utstiillningar i Mejerigrtind finns att liisa - tack for en

fantastisk fin utsttillning, fin konst, trevlig utstiillningslokal och fin akustik flor k<irsang.

KONSTFORUM i Kiivlinge har bjudit pi stor kulturell verksamhet sedan startm<itet den2
november 20l l genom att visa alster av betong, glas, keramik, pile, smide, tavlor (akvarell,
akryl, olja) och textil.

Antal medlemmar

Fdreningen har 35 medlemmar varav 29 al*iva.
Vid uppstartsmdtet var det 70 intressenter med hopp om att kunna f[ ha verksamhet och
utstiillningar i Lantmtinnens lokaler tillsammans med Vuxenskolan. Fdrhoppningen grusades

av hdga hyreskostnader. Vdrt m6l iir att viixa i antal och att kunna fanga upp de konstrtirer och
konsthantverkare som inte fortsatte under 2012.
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Utstiillningslokal

Aret har priiglats av attdvertyga kommunen, som tiger Mejerigr?ind 3, att fastigheten tir ytterst
Itimplig ftr utsttillningar. Efter vdr utstiillning i Mejerigriind 3 pi virmarknaden skickades en

intresseanmtilan till Charlotte Lindblad och Pia Almstrdm. Nu kiinns det som om vfrrt
engagerande arbete ftrr kulturlivet i vflr bygd resulterat i att kommunen kommer att fixa till
Mejerigriind 3 till ett hus med mdjlighet ftir evengemang. Di vi har m<itt stor publikframgang
har iiven andra fdreningar insett husets ftrdelar och framftirt detta till bildningsniimnden. Vi
har ett bra samarbete med kultur/ fritid och iiven med kommunstrategen Fredric Palm. Onskan
tir dock att beslut kunde ske lite snabbare om detta..... ftir fonfarande tir informationen om
Mejerigrainds framtid endast muntlig, men det ktinns som om att en permanent
utstiillningslokal tir pi viig att landa.

Utstiillningar

Vi har arrangerat fira utstiillningar i kommunens lokaler.
- pisk/konstrundan, Xl-Bygglokalen, ca 1500 besdkare pilfyradagar
- virmarknaden, Mejerigrand 3, drygt 500 besdkare pA en dag
- h<istmarknaden, Mejerigriind 3, drygt 850 bes<ikare pi en dag - vem slir detta resultat?
- mellandagskonst, Mejerigreind 3, ca70 besdkare pi en dag,

Var femte utstiillning (ej kronologisk ordning) var - julmarknaden - di vi generdst kunde ha

utstEillning hos Irja Holst, mtiklarfirman Peter Landgren. Vi har ej antal besdkare ftir denna

utstiillning men kan redovisa att det kom fler sndflingor iin bes<ikare!

Metlandagsutsttillningen gav tid ftir samtal mellan besdkare och utst?illare.Manga slog sig till
ro med en kopp kaffe, nj<it av kdrsing, improviserad akrobatisk dans och inte minst av konst

och konsthantverk.

Sponsorer

Till vflra utstiillningar har vi blivit sponsrade av Heides, Hellbergs Bokhandel, Cafd Kringlan,
Konsum, Knopp & Blad, Optiker Elfuing och Findus Djupfryst.

Sponsorer iir ocksi de som ger oss m<ijlighet att stiilla ut i deras lokaler
- Irja Holst, miiklarfirma Peter Landgren
- Grahns, Kiivlinge Ram & Spegelservice
- Biblioteken, Kiivlinge/ Ltiddekdpinge
- K?ivlinge Golfklubb
- Fdrsamlingshemmen, Kiivlinge ochLackalangalStavie

Ktivlinge kommun har kostnadsfritt stillt upp med lokaler ftir utstiillning, Mejerigrtind 3 och

XL -Bygg. Markandsftiring tir en dryg utgift men vi har kunnat samannonsera med

Citysamverkan. Skflnska Dagbladet har skrivit artiklar om oss till pisk/mellandagskonst.
Kiivlinge Nya endast vid piskutstiillningen.

Vi har ocksi bjudit pi oss sjiilva. Ett exempel som gav oss tusen kronor var budgivningen pi
Stig A Johansson Ojoj figel pt hdstmarknaden. En annan insats, av Kerstin Svensson, har

resulterat i att vi har en egen flaggga vid vara utstiillningar.
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IT/hemsida

Frireningen har egen mailadress - tgpEtforum@hotraail.Eo
Samtliga styrelsemedlemmar kan logga in och ta del av all konversation som sker via denna e-

mailadress.

En hemsida underliittar ftir oss att kommunicera vir verksamhet. Information om utst?illningar,
hur man kan sdka medlemsskap mm. Vi har fatt intern hjtilp av Christian Theander, ny
medlem, med att designa och bygga sidan. Hemsidan kommer att visas pi 6rsm<itet.

KONSTFORUM har under 6ret saknat en logga men 2iven den kommer att presenteras pfl
irsmdtet.

Rotary
Rotary tir initiativtagare till ftireningen. Samhiillsgruppen i Rotary fEr reglebundet information
av Bo Hellberg och odfiiranden i KONSTFORUM har vid tve tilf?illen framftirt vid
veckomdten om vir ftirenings aktiviteter.

Slutord

Tack till alla ftr att ni bidrar till ett utvecklande kulturliv i Kiivlingebygden.

P6 styrelsens uppdrag

Essie Friman
Ordforande

Furulund 15 februari 2013


