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Medlemsantal
Antal anslutna konstföreningar i Skåne som har betalat avgift år 2016 är 101 (101). Av dessa är 61
(60) arbetsplatskonstföreningar och 40 (41) allmänna konstföreningar. Under året har 4 (2)
föreningar anslutit sig till Sveriges konstföreningar och 4 (9) utträtt eller upphört. Talen inom
parentes är motsvarande värden för kalenderår 2016. Allt detta enligt Sveriges Konstföreningars
medlemsdatabas på Internet (2017-12-28).
Styrelse under verksamhetsåret
Ordförande
Vice ordförande/kassör
Sekreterare
Ledamot/studieledare
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Linda Jarlskog, Dalby
Elsa-Maria Wallberg, Råå
Bo Polsten, Lomma
Boel Eklund, Höganäs
Kjell Östlund, Råå
Kenzy Eriksson, Staffanstorp
Gunnel Ahlbeck, Lund

Revisorer under verksamhetsåret
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare

Christina Persson, Ängelholms konstförening
Anna-Karin Holmgren, Hörby konstförening
Delegeras åt styrelsen

Valnämnd under verksamhetsåret
Sammankallande
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare

Anja Kärhä, Konstforum, Kävlinge
Peter Cedell, Kristianstads Konsthalls vänner
Katarina Erasmie, Helsingborgs konstförening
Ulla Sandberg, Kävlinge
Lars Carmén, Ystads konstförening

Distriktsstämma 2017
Distriktsstämman 2017 ägde rum 2017-04-01 i Malmö.
Antal styrelsemöten under verksamhetsåret
Före distriktsstämman 2017 hade styrelsen 2 protokollförda möten, 2017-01-16 och 2017-02-24.
Efter det konstituerande mötet 2017-04-01 har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.
Datum för dessa var 2017-06-06, 2017-08-13, 2017-09-09 och 2017-12-14. Styrelsen har även haft ett
arbetsmöte med minnesanteckningar, 2017-10-29.
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Vid två möten, 2017-01-16 och 2017-08-13, inbjöds representanter för valnämnd samt revisorer.
Vid mötet 2017-06-06 reviderades strategimodellen. Vid mötet 2017-08-13 deltog förbundschef
Greta Burman. Aktuell strategimodell finns att tillgå på Skånedistriktets hemsida, se länk.

Genomförd verksamhet
Årets distriktsstämma avhölls i hörsalen för Malmö tekniska museum, Malmö 2017-04-01.
I anslutning till distriktsstämman besöktes utställningarna vid Malmö konstmuseum.
Höstens första medlemsträff avhölls i hörsalen, Malmö tekniska museum, Malmö 2017-09-09.
Medlemsträffen hade temat Mångfald. Inbjuden att tala var Elfrida Bergman, normkritiker och
kulturanalytiker. Läs mer om Sveriges konstföreningars tidigare konstbildningsseminarium med
temat Mångfalder, se länk. Rapporten inkluderar ett föredrag av Elfrida. Sammankomsten var väl
planerad (men inte utifrån ekonomin) och genomförd men lockade tyvärr inte så många deltagare.
Höstens andra medlemsträff avhölls i Skissernas museum och Galleri Jäger & Janson, Lund 2017-11-07.
Medlemsträffen var en guidad tur på Skissernas museum följt av ett besök på Galleri Jäger & Janson
där galleristen Dan Jäger visade oss runt. Det var ca 30 deltagare.

Distriktsledarkonferens vid Konstepidemin, Göteborg 2017-10-21--22
Ordförande Linda Jarlskog och studieledare Boel Eklund från Skånedistriktet deltog i årets
distriktsledarkonferens vid Konstepidemin, Göteborg. Konferensen handlade till stor del om hur man
kan få igång finansierade samarbeten med andra kulturaktörer och temat för 2018/19, Ung konst.
För en rapport, se länk.

Förbundsstämma i Karlstad, 2017-05-17--19
Sveriges konstföreningar har sin förbundsstämma vartannat år. Vid förbundsstämman
representerades distriktet av ledamot Kjell Östlund, studieledare Boel Eklund och Anja Kärhä från
valberedningen.

Samtidskonstdagarna i Kalmar och på Öland, 2017-10-05--06
Styrelsen var representerad vid Samtidskonstdagarna. Ordförande Linda Jarlskog och sekreterare Bo
Polsten deltog.
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Studiecirklar i konsthistoria och arkitekturhistoria
Styrelsens kontaktperson för Sensus, Kjell Östlund, har under året organiserat studiecirklar på distans
i konsthistoria och arkitekturhistoria. Årets tema var Kvinnor i konsten. Ungefär 50 personer deltog.

IT
Distriktets e-postadress skane@sverigeskonstforeningar.nu
Distriktets hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu/skane
Under verksamhetsåret har ordförande publicerat inlägg på hemsidan. Inläggen har handlat om
distriktets egen verksamhet och av Sveriges konstföreningars organiserade konstfortbildning.
Innehållet i distriktets hemsida har utökats.
Get a Newsletter www.getanewsletter.com
Under verksamhetsåret har ordförande skickat ut nyhetsbrev. Innehållet i nyhetsbreven har mest
handlat om distriktets erbjudanden och om rapporter från konferenser och föredrag. Alla nyhetsbrev
publiceras även på distriktets gemenskapssida på Facebook.
Distriktets gemenskapssida på Facebook www.facebook.com/SKSkane

Strategimodell
Under året har strategimodellen reviderats för att anpassas till årets verksamhet, se länk.

Ekonomi
Medlemsavgiften för Sveriges Konstföreningars anslutna föreningar har varit 800 kr (2017).
Hälften av medlemsföreningarnas avgifter går till distriktet. Därutöver har inga bidrag erhållits.
Balans- och resultaträkning för år 2017 redovisas i separat dokument.
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Övrigt
Styrelsen arbetar ideellt på sin fritid med ett starkt intresse för samtidskonst som inre drivkraft.

Ett stort tack till alla medlemmar i anslutna konstföreningar. Tveka inte att höra av er till någon i
styrelsen om ni har funderingar på att medverka i Skånedistriktets verksamhet.

Styrelsen, i januari 2018

______________________

___________________

Linda Jarlskog, Ordförande

Bo Polsten, Sekreterare

______________________

___________________

Kjell Östlund, Ledamot
______________________
Kenzy Eriksson, Suppleant

Boel Eklund, studieledare/ledamot
___________________
Gunnel Ahlbeck, Suppleant

__________________
Elsa-Maria Wallberg, Kassör/Vice ordförande

