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Verksamhetsplan för kalenderår 2020
KONSTFORUM i Kävlinge startade i november 2011 med många entusiastiska hantverkare
och konstnärer. Ett initiativ taget av Rotary i Kävlinges samhällsgrupp för att berika
kulturlivet och att finna för verksamheten en utställningslokal. Vi vill fortsätta att vara en
etablerad, bred och inkluderande allmännyttig konstnärs och konsthantverksdriven
konstförening i Kävlinge med omnejd.
All vår verksamhet bedrivs på ideell basis på Lilla Kulturhuset Mejerigränd 3, Kävlinge, som vi
fortsätter att boka och hyra av Kävlinge kommun till ett subventionerat pris. Sedan 2017 har vi
utökat vår verksamhet med ungdomsverksamhet. Åldern är 12-21 år. Föreningens äldsta konstnär är
86 år så spännvidden är bra.
Ett lärorikt samarbete har genomförts under 2019 med Lärcentrum, arbetsförmedlingen och Sensus
kring kommunen SFI-elever i form av en konst- språk i aktivitet utbildning i Konstforums regi. Med
stöd av kommunens integrationsbidrag, vilket fallit väl ut och fortsatta diskussioner pågår. Vår

ambition är att fortsätta arrangera samlingsutställningar. Ge yngre och äldre möjlighet att
visa konst och konsthantverk för allmänheten. Samtidigt fungera som en samlingsplats för
medlemmar och utöva bildningsverksamhet. Samarbeta med andra föreningar i samband
med våra utställningar. Vi är medlemmar i SKR-Skåne som ger oss bra vägledning och
utbildnings möjligheter. skane@sverigeskonstforeningar.nu
Nya medlemmar ansöker om medlemskap via vår mail-adress konstforum@hotmail.se
Konstforum finns på Facebook och har hemsidan www.konstforumkavlinge.se
Konstforums verksamhet 2020
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ÅRSMÖTE 4 mars kl. 18.00–21.00.
Medlemsmöte 16 mars kl.18.00–20.00
Torsdag 2020-04-09 17.00-19.00 utställningsförberedelser inför påsk.
Fredag 2020-04-10 10.00-15.00 Utställning
Lördag 2020-04-11 10.00-15.00 Utställning
Söndag 2020-04-12 10.00-15.00 Utställning
Fredag 2020-05-08 18.00-21.00 Förberedelser inför Vårsalong
Lördag 2020-05-09 10.00-16.00 utställning
Måleriprojekt i Folkparken, Silverforsen
Deltagande i Mik Live Musikfestival med skapande Workshop
Sillamarknaden, Lions. Barsebäckshamn
Höstsalong
Medlemsmöte
Ungdomsutställningen v.44
Julmarknad
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Nya tankar.
Kurser via folkuniversitet för medlemmar, grafik, akvarell, akryl, silversmide textil konstkurs
och keramik. Öppen ateljé med Workshops i någon form, dag eller kvällstid. Köpa in större
tryckpress och konstnärsmaterial under året. Nya beachflaggor och reklamskyltar. Speciellt
framtagna till påsk och julmarknader. Diskussion fortsätter om kanske köpa eller tillverka
tygkassar med tryck. Utöka marknadsförenings strategier. Planerar en konst/kulturresa till
Rumänien, Transsylvanien
Styrelsen och uppdragsförteckning
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Ordförande: Anja Kärhä
Vice ordförande: Inga Bengtsson
Sekreterare: Anders Bengtsson
Kassör: Carmen Hellman
Ord. Ledamot: Ann-Christine Jönsson och Bo Hellberg
Ersättare: Gunilla Thellman och Öyvind Huseid
Revisor: Lena Bergkvist
Revisor suppleant: Marianne Tidfält
Valnämnd: sammankallande Essie Friman och suppleant Siv Persson
Utställningskommittéansvariga: Inga Bengtsson, Anders Bengtsson, Jan-Åke Kristoffersson
Marknadsföringsansvariga: Bo Hellberg, Ann-Christine Jönsson, Anja Kärhä
Hemsida och Facebook: Öyvind Huseid

Konstforum är en stark förening med många engagerade medlemmar och med omfattande,
varierande konstnärligverksamhet.
Vi är en viktig part/konstförening och vill fortsätta att ha en aktiv betydelsefull roll i
Kävlinges konst och kulturliv.

Kävlinge den 2020-02-02

_______________________

___________________________

Anja Kärhä, ordförande

Inga Bengtsson vice ordförande

________________________

__________________________

Anders Bengtsson, sekreterare

Bo Hellberg, ordinarie

_________________________
Carmen Hellman, kassör

___________________________
Ann-Christine Jönsson, ordinarie
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