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Verksamhetsberättelse kalenderår 2020
KONSTFORUM är en allmännyttig, ideell, opolitisk - oreligiös konstnärs och konsthantverksdriven
konstförening som under året 2020 har arrangerat färre samlings-utställningar för allmänheten p.g.a.
situationen med Covid 19. Nedan gör vi en sammanfattning av genomförda evenemang under året.
Våra medlemmar har även fått färre utställnings möjligheter i vårt traditionella utbud. Konstforums
verksamhet är förlagd till 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
mejl-adress konstforum@hotmail.se
Styrelsen har bestått av följande:
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•
•
•
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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 Thellmark. Öjvind Huseid avsa sitt uppdrag i april 2020. Lisbet Persson och
Ingvar Willexberg
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, Ingvar Willexberg och Anja
Kärhä
Hemsida och Facebook: Ingvar Willexberg

Årsmötet ägde rum 2020-03-04. Närvarande: 20 medlemmar. Vårens medlemsmöte blev inställt.
Medlemsmötet den 2020-10-12 bjöd Konstforum på soppa med bröd. 17 medlemmar deltog.

Program för kvällen blev samtal om Konstforums verksamhetsinnehåll - framtid och tankar
som framkommit från medlemmar.
Styrelsearbetet under verksamhetsåret. Protokoll förs alltid vid möten med styrelsen för
Konstforum. Styrelse har haft 11 protokollförda styrelsemöten, ett medlemsmöte och årsmöte. Alla
möten har digitalt dokumenterats och diarieförts av sekreteraren Anders Bengtsson. Styrelsemötena
har haft god närvaro. Samverkan med medlemmar har förts via informationsmejl och möten.
Konstforum har under året 45 medlemmar, 2 ungdomsmedlemmar och 11 stödmedlemmar. Totalt
58 medlemmar. Konstforums medlemsavgift är 400 kr och 100 kr för stödmedlemmar och ungdomar.
Konstforums evenemang
•
•
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Vårsalong. INSTÄLLD

2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Under februari och mars 2020 anordnades två workshops i grafik för
medlemmarna.
Ytterligare en workshop i grafik var inplanerad i april men fick ställas in på
grund av Covid 19.
Biblioteksutställningar, monter i Kävlinge från 25 maj - 3 augusti. 10 olika
utställare.
4 maj till den 6 juli. Fönsterutställningar hos Samverkan Kävlinge – Furulund. 22
utställare i olika perioder.
17-18 juli och 24 -25 juli. Sommarutställningar i två helger 11 utställare. Lilla
Kulturhuset, Mejerigrände.
Augusti. Löddeköpinge monter på biblioteket 4 utställare.
Höstsalong lyckades vi genomföra den 5 - 6 september. 14 utställare och 106
personer besökte utställningen.
6 november. Planerade Fingerfärdighet - Hantverksutställning. Inställd
Ungdomsutställningen 26-28 oktober. 161 besökare och ungdomar som skapade
egna workshops tillsammans. Med gemensamma krafter lyckades vi hålla
utställningsverksamhet för 8 unga.
Biblioteksutställning i monter, Kävlinge. 5 olika utställare under november och
december
Julmarknad. INSTÄLLD

Vi har satsat på att marknadsföra föreningen via olika medier och personliga kontakter, vilket har
varit positivt för föreningen. Inför ungdomsutställningen gjorde Sydsvenskan och Skånska Dagbladet
ett reportage som uppskattades. Ann-Christine Jönsson har ansvarat för underlaget till
Evenmangskalendern - digitalt, som ges ut av Kontakt Kävlinge. Anders Bengtsson har varit ansvarig
för bokningar och upplägget på FRI. Ann-Christine Jönsson har även fört in våra evenemang i
kalendariet i tidningen Konstperspektiv.
Vi har haft nära samarbete med kultursamordnaren Heidi Viman, Kävlinge kommun Föreningen har
medlemskap i Föreningsrådet, Kävlinge, Furulund Samverkan, SKR-Sveriges konstföreningars
riksförbund/Skåne. Samarbetet med Vuxenskolans ledning och Folkuniversitet i Lund har vi ställt in.
Som medlemmar i Sveriges Konstföreningar var vi underhösten 2020 välkomna att delta i en guidad
visning av utställningen Hilma Af Klint på moderna museet i Malmö.
Distriktets e-postadress skane@sverigeskonstforeningar.nu
Distriktets hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu/skane
Distriktets gemenskapsida på Facebook www.facebook.com/SKSkane
Under verksamhetsåret har Ingvar Willexberg publicerat inlägg på hemsidan. Instagram och FB.
Foton finns från våra utställningar, uppdelade per utställnings år. De flesta av våra medlemmar
lägger upp alsterbilder för marknadsföring. www.kavlingekonstforum.se

Hemsida / Facebook / Instagram. I somras fick KONSTFORUM i Kävlinge en ny
hemsida. Det blev en ny modern version av sidan och som också är anpassad för mobil och
surfplattor. Vi har tyvärr inga besökssiffror sparade från den före detta hemsidan som inte
finns längre. Ingvar lämnar här de uppgifter då han tog över hemsidan. Bästa dagen var 13
september 2020 då var det 229 visningar på sidan.
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Redovisning:

Antalet visningar från augusti till december 2020
Augusti hade 259 visningar
September hade 663 visningar
Oktober hade 433 visningar
November hade 155 visningar
December hade 261 visningar
KONSTFORUM i Kävlinge är också aktiva på Facebook där är det 178 personer som gillar
sidan och 189 personer följer sidan. Bäst genomslag är det när det kommer nya inlägg och
nya bilder. Den digitala julutställningen visades också på Facebook, där nådde den 676
personer. Bilder från förberedelser av Höstsalongen 2020 nådde 709 personer och 300
personer visade intresse för inlägget i form av delning eller ”läsa mer”
KONSTFORUM i Kävlinge har också ett nyligen startat Instagram konto. Där är det 36
personer som följer kontot. Kontot är ganska nytt och kommer under 2021 utvecklas mer
och kopplas tydligare till hemsida och Facebook.

Konstforum ser framemot fortsatt gott samarbete med Kävlinge kommun för att utveckla och öka
möjligheter till konst/kulturutövandet i kommunen.
Styrelsen arbetar på ideellt basis och vill skapa utställningmöjligheter för medlemmarnas
konsthantverk och bildkonst. Konstforum vill ge allmänheten framförallt tillfällen att få möta
konstupplevelser och personen bakom konsten. Konstsamtal berikar livet.
Under 2020 har vi inte kunnat beräkna exakt hur många besökare som sett våra utställningar med
tanke på Covid - 19. Vi kan ändå vara stolta över våra annorlunda mindre utställningar vi skapat för
våra medlemmar som haft många besökare och varit väldigt uppskattade.
Ett stort tack till stödmedlemmar, ungdomar, konstnärer och konsthantverkare i Konstforum för er
medverkan och engagemang trots färre möjligheter för att sprida er konst. Tack även till alla
besökare som besökt våra utställningar. Konstforum hittar möjligheter och utvecklar!
Styrelsen. Kävlinge den 12 februari 2021

Anja Kärhä, ordförande

Anders Bengtsson, sekreterare
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Inga Bengtsson vice ordförande

Bo Hellberg, ordinarie

Carmen Hellman, kassör

Ann-Christine Jönsson, ordinarie

