Verksamhetsplan för 2018.
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, arbeta för de fria
konsterna och konsthantverken. Informationen om Konstforum kan ni läsa på hemsidan,
www.kavlingekonstforum.se där finns även våra stadgar, policy, när vi har utställningar och
var. Vi finns även på Facebook. Konstforum har alla sina fasta samlingsutställningar,
medlemsmöten, ungdomsutställningen och årsmötet på Lilla Kulturhuset, Mejerigränden, som
vi hyr av kommunen.
Styrelsen har för föreningen planerat följande verksamhet:

Medlemsmöte. 12/2 måndag kl. 18.00 - 20.00
ÅRSMÖTE. 12/3 måndag kl. 18.00 - 20.00
Konstrunda 2018. Hänga 29/3 torsdag 17.00 - 19.00.
Utställning 30/3 - 1/4 fredag, lördag och söndag. 10.00 - 15.00
Vårmarknad. Hänga 4/5 fredag kl. 17.00 – 19.00
Utställning 5/5 lördag kl. 10.00 - 15.00.
Höstmarknad. Hänga 31/8 fredag kl. 17.00 – 19.00. Utställning 1/9 lördag kl. 10.00 - 15.00
Medlemsmöte 2018. 5/11. 18.00 -20.00
Ungdomsutställning vecka 44. Hänga 29/10 kl. 14.00 - 18.00
Utställning, 30/10-1/11, tis-ons-tors kl. 12.00–17.00
Julmarknad. Hänga 7/12 fredag kl. 17.00 – 19.00. Utställning 8/12 lördag kl. 10.00 -15.00.
Styrelsemöten under 2018 kommer vi att ha vid 8 tillfällen, medlemsmöte 2 per år. Årsmöte i mars.
Enskilda utställningar i butiksfönster/bibliotek, restauranger, caféer m.m.
Konstforum kommer att utveckla samarbete med ansvariga på äldreboendena i Kävlinge kommun.
Nära dialog med kultursamordnaren, Cecilia Dellow och Mikael Johansson.
PR- marknadsföring. Sillamarknaden i Barsebäcks hamn, målaraktivitet MIK-LIVE FESTIVAL och
samarbete med Folkets Park om offentlig miljö. Annonsering i media av våra evenemang samt
uppdatering i Evenmangskalendern.
Föreningssamarbete. Vi är medlemmar i Kävlinge & Furulund Samverkan och är medlemmar i det
nybildade Föreningsrådet i Kävlinge kommun. Föreningen är också öppen för samarrangemang med
olika föreningar i kommunen. Konstforum är anslutet till SKR- Sveriges Konstföreningarnas
riksförbund, Skåne, som ger föreningen nya konstinfallsvinklar och erbjuder fortbildning. Vi har inlett
en dialog med Kävlinge kommuns konstförenings styrelseför att skapa ännu fler kulturella upplevelser
för innevånarna i Kävlingekommun.
Hemsida och Facebooksidan. Hålls oavbrutet inbjudande och upplysande. Månadens
konstnär/konsthantverkare skiftas om att exponeras på FB.
Kurser/ Fotokurser och skapandekurser för barn som vuxna. Vår ungdomsutställning i år kommer att
se annorlunda ut och delvis med inslag av ungdomar som aktiva i Workshopen som erbjuds under
utställningsdagarna.
Nya medlemmar, bjuder vi med att de visar sina verk digitalt, i sin ateljé hemma eller besöker
konstnären oss på styrelsemötet.
På styrelsens uppdrag

Anja Kärhä, ordförande
2018-02-03

Anders Bengtsson, sekreterare Kävlinge

