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Verksamhetsberättelse kalenderår 2019
KONSTFORUM är en allmännyttig konstnärs och konsthantverksdriven konstförening som under året
2019 har arrangerat 5 samlings-utställningar för allmänheten. Samtliga i Lilla Kulturhuset
Mejerigränden, Kävlinge. Konstforum bokar och hyr lokalen av Kävlinge kommun. Konstforums
medlemmar uppskattar att ha en s.k. fast utställnings, mötes- och besökslokal. Nya medlemmar från
Kävlinge med omnejd ansöker om medlemskap via vår mail-adress konstforum@hotmail.se
Förklaring till Konstforums ekomomiska situation. Vi ansökte om 40 000 som beviljades. Sedan har
vi fått ytterligare 5 400, vilket framgår av resultaträkningen. Våra kostnader/utlägg för verksamheten
förändrades av olika skäl vilket påverkade våra utgifter. Öppen ateljé med Workshops kunde inte
förverkligas. Planerade inköp så som större tryckpress och konstnärsmaterial förverkligades inte
under året. Arbetade med en del återbruks material och överblivet material från 2019 års bidrag till
kursverksamheten. Finns en tanke på att vi ska köpa in fler beachflaggor och reklamskyltar, beräknad
kostnad c:a 8000 - 9000 . Speciellt framtagna till påsk o julmarknader. Diskussion har funnits om vi
skall köpa tygkassar med tryck.
Styrelsen har bestått av följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande: Anja Kärhä
Vice ordförande: Inga Bengtsson
Sekreterare: Anders Bengtsson
Kassör: Carmen Hellman
Ord. Ledamot: Eva Hallkvist, Ann-Christine Jönsson och Bo Hellberg
Ersättare: Gunilla Thellmark och Öyvind Huseid
Revisor: Lena Bergkvist
Revisor suppleant: Marianne Tidfält
Valnämnd: Essie Friman och Siv Persson
Utställningskommittéansvariga: Essie Friman, Inga Bengtsson, Anders Bengtsson och Jan-Åke
Kristoffersson
Marknadsföringsansvariga: Bo Hellberg, Ann-Christine Jönsson, Eva Hallkvist och Anja Kärhä
Hemsida och Facebook: Öyvind Huseid

Årsmötet ägde rum 2019-03-11 Närvarande: 23 medlemmar
Styrelsearbetet under verksamhetsåret
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Konstforum
Konstforums styrelse har haft 13 protokollförda styrelsemöten, 2 medlemsmöten och 1 årsmöte.
Alla möten har digitalt dokumenterats och diarieförts. Styrelsemötena har haft bra närvaro.
Ytterligare två arbetsmöten där vi tillsammans tillverkat material inför utställningarna.
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Två medlemsmöten under året.
4 februari. Närvarande: 25 medlemmar. Program: bildspel om konstnären Petter Pettersson.
Ansvarig var Jan-Åke Kristoffersson. 5/11 Närvarande: 17 medlemmar och besök av vice ordförande
Bo Polsten, SKR- Skåne. Föreläsning med Workshop av Carmen Hellman om Vedic Art.
Samverkan med medlemmarna har förts via mail, årsmöte och medlemsmöten. Konstforum har
under året haft 46 medlemmar varav 2 var ungdomsmedlemmar. 9 stödmedlemmar. Konstforums
medlemsavgift är 400 kr och 100 kr för stödmedlemmar och ungdomar.
•
•
•
•

Påskrundan 19-21 april 351 besökare
Vårsalong 11 maj. 522 besökare
Höstsalong 7 september. 550 besökare
Ungdomsutställningen 28-30 oktober. Samverkan med Bästa Biennalen via Heidi
Viman. 16 utställare 160 besökare som skapade gemensamt konstverk, ett träd i
textiltryck som symbol för den växande konsten. Hänger nu på Lilla Kulturhuset,
mejerigränd. Kan lätt tas ner vid behov om så önskas.
Julmarknad. 7 december. 20 utställare. 480 besökare

•

Annan verksamhet:
•
•
•
•

Grafik-kurser under ledning av Ann-Christine Jönsson för medlemmar.
Fotokurser av Eva Hallqvist, se på hemsidan
På Musikfestivalen MIK-LIVE i parken där har vi haft två olika Workshops för
allmänheten
Sillamarknaden i Barsebäck för att marknadsföra Konstforum, med fototävling
skapad av Eva Hallqvist

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.
Skånska Dagbladet SKD har gjort tre reportage om oss under året. Påskrundan, Höstmarknaden och
Ungdomsutställningen. Ann-Christine Jönsson, Eva Hallqvist och Öyvind Huseid har ansvarat för
underlaget till Evenemangskalendern - digitalt, som ges ut av Kontakt Kävlinge. Anders Bengtsson har
varit ansvarig för bokningar och upplägget på FRI. Ann-Christine Jönsson har fört in våra evenemang i
kalendariet i tidningen Konstperspektiv.
Vi har haft nära samarbete med kultursamordnarna Heidi Viman, Mikael Johansson och Kultur och
Fritid, Kävlinge Kommun. Samarbete med Kävlinge kommuns konstförening. Föreningen har
medlemskap i Föreningsrådet, Kävlinge, Furulund Samverkan, SKR-Sveriges konstföreningars
riksförbund/Skåne. Vi har träffat Vuxenskolans ledning och Folkuniversitet i Lund för att sondera
möjligheterna till fler workshops under 2020.
LO-skolan i Helsingör, Danmarks näst största privata konstsamling besöktes av fyra medlemmar som
ordnades av SKR-Skåne. 27 maj 2019. Alla var nöjda med upplägget och fick se konsten i rummen på
ett annorlunda sätt. Bitte Montigny guidade.
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Distriktets e-postadress skane@sverigeskonstforeningar.nu
Distriktets hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu/skane
Distriktets gemenskapssida på Facebook www.facebook.com/SKSkane
Under verksamhetsåret har Öyvind Huseid publicerat inlägg på hemsidan och FB. Medlemsgalleriet
erbjuder medlemmarna att synas med sina verk samt att berätta om sitt konstnärskap. Foton finns
från våra utställningar, uppdelade per utställningsår. Våra medlemmar lägger upp sina bilder för
marknadsföring så att konstintresserade hittar Konstforums utbud. www.kavlingekonstforum.se
13 500 besök på Konstforums hemsida under 2019
SFI-elever, från Lärcentrum har under våren och hösten undervisats i ett konstprojekt av konstnärer
från Konstforum. Projektet har fallit väl ut och vi tackar för Inkluderings/integrationsbidraget från
Kävlinge kommun. Separat folder finns tillgänglig och utvärdering har lämnats till Kävlinge Kommun
för redovisning för de 57 500 under hela året i bidrag till konstprojektet. Finns i redovisningen
Revisionsberättelse, balans- och resultaträkning för år 2019 redovisas i separata dokument. Samt
verksamhetsplan 2020.
Konstforum ser framemot fortsatt gott samarbete med Kävlinge kommun för att utveckla och öka
möjligheter till konst/kulturutövandet i kommunen.
Vi tackar våra sponsorer. Woody, Hejdes och Flügger Färg i Kävlinge som, skänkte
Färg/målningsmaterial till arrangemanget i Folkets Park.
Styrelsen arbetar på ideellt basis och visar ett starkt intresse för utställningsmöjligheter för
medlemmarnas konsthantverk och bildkonst. Konstforum vill ge allmänheten möjlighet att se och
uppleva konst samt delta i olika workshops. Vi är en allmännyttig förening som drivs av konstnärer.
Ett stort tack till alla stödmedlemmar, konstnärer och konsthantverkare i Konstforum för er
medverkan och engagemang vid utställningarna och caféverksamheten.
Vi tillsammans är Konstforum!
Styrelsen.
Kävlinge den 31 januari 2020
_______________________
Anja Kärhä, ordförande

___________________________
Inga Bengtsson vice ordförande

__________________________
Anders Bengtsson, sekreterare
_______________________
Ann-Christine Jönsson, ordinarie

__________________________
Eva Hallqvist, ordinarie
_________________________
Öyvind Huseid, ersättare

_________________________
Carmen Hellman, kassör
_________________________
Bo Hellberg, ordinarie
__________________________
Gunilla Thellmark, ersättare
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