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Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten. Ett medlemsmöte i september.
Hans Willy Friberg lämnade sina uppdrag på egen begäran i slutet av verksamhetsåret.
Utställningskommittéen ingår;
Inga Bengtsson, Hans Willy Friberg, Barbro Karlsson och Karin Höst

Inledning
I maj 2014 var KONSTFORUM i Kävlinge framme vid sitt mål – då Lilla Kulturhuset Mejerigränden
invigdes – fick vi en lämplig lokal för utställningar. Kulturhuset ägs av kommunen och inriktningen är
prioriterad för kulturaktiviteter. Bokning av lokaler sker via kommunens kultursamordnare. Ett hus med
fantastisk akustik, harmoni och med vibrationer i väggarna. Dessutom ligger det bara ett stenkast från
järnvägsstationen. Lilla Kulturhuset bokas redan flitigt för utställningar, musik, dans, teater och workshops.
KONSTFORUM har i år arrangerat fem utställningar, ett medlemsmöte, flera styrelsemöten och tematräffar
i kulturhuset. Vi har varit en aktiv förening under 2014 och kompletterat utställningar med fotokurser och
tema träffar. Vi har marknadsfört oss med en frågetävling på Barsebäcks Sillamarknad som besöktes av ca
3000 personer. Vi har bjudits in av Handelsplats Center Syd, HPCS, som vill skapa en samverkan mellan
föreningslivet/kulturen och handeln. Möjlighet att synas på fler platser med våra alster.
Medlemmar
Föreningen har under året haft 40 medlemmar varav 36 aktiva.
Nya medlemmar har anmält sitt intresse och andra har under året lämnat föreningen.
Utställningar/aktiviteter
Vi har arrangerat/deltagit i följande utställningar/temakvällar;
- påsk/konstrundan, Bassängen i Kävlinge bibliotek, 18-20 apr.
- vårmarknaden, invigning av Lilla Kulturhuset, 10 maj.
- höstmarknaden, Lilla Kulturhuset, 6 sept.
- Frida Kahlo, teater och utställning, med Riksteaterföreningen i Kävlinge, Lilla Kulturhuset, 11 okt.
- kulturdagen, Löddeköpinge Centrum, 28 sept.
- fred & frid, Stävie kyrka, 27 okt. Lackalänga-Stävie församling, 26 okt.

-

julmarknaden, Lilla Kulturhuset Mejerigränden, akustisk musik av MIK, elever från Fantasi och Form
ställde ut, barnen fick pynta husets julgran, 7 dec.
mellandagskonst, Lilla Kulturhuset, med Messingsextetten Desideria, 27 dec.

Nya aktiviteter
- fotokurser under hösten med fotograf Eva Hallkvist.
- Sillamarknaden i Barsebäcks hamn den 7 september, frågetävling med bilder tagna i omgivningar
inom kommunen av Eva Hallkvist.
- temakväll, Vad är Konst, ur ett historiskt perspektiv, arkeolog P U Hörberg, 20 nov.
Det som inte levde upp tillförväntan vid utställningar i Lilla Kulturhuset var upphängningssystemet för
tavlor/ keramik. Kultursamordnaren kommer förhoppningsvis att hitta en åtgärd på problemet.
Vi finns med i evenemangskalender/hemsida som delas ut av kommunen 4 ggr per.
Fritid & kultur har öppnat dörrarna för kulturen!
Sponsorer
Kävlinge kommun har under hela verksamhetsåret inte tagit ut någon lokalhyra med motiveringen att
föreningar skulle få möjlighet att prova sin verksamhet i Lilla Kulturhuset.
Till våra utställningar har vi blivit sponsrade av Hellbergs Bokhandel.
Hemsida
Föreningen har egen hemsida – www.kavlingekonstforum.se
Vår hemsida har uppdaterats kontinuerligt. Medlemsgalleriet erbjuder att synas med sina alster samt att
berätta om sig själv. Foto finns från våra utställningar, uppdelade per utställningsår.
Information om hur man kan bli medlem, vad det kostar mm.
Slutord
Ett framgångsrikt föreningsliv blir det då alla hjälps åt att skapa, synas och våga engagera sig.
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Föreningen har följande mailadress – konstforum@hotmail.se
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