Värmlands Konstnärsförbund, styrelseprotokoll 2018-01-17

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Värmlands Konstnärsförbund
den 17 januari 2018 kl. 17.00 på Värmlands Museum, cafeterian.
Närvarande: Annika Eriksdotter, Kerstin Wessberg, Gunnar Lidén. Inbjuden:
Marita Axelsson, Region Värmland.
PROTOKOLL
§1

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Till vara sekreterare för mötet valdes ordföranden Gunnar Lidén, och till
att justera dagens protokoll valdes Annika Eriksdotter.

§4

Föregående mötesprotokoll vilar i väntan på justering

§5

Samtal med Marita Axelsson, region Värmland, om samtidskonsten i
Värmland. Följande områden berördes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vad behövs för att stärka konstnärernas villkor och möjligheter att verka i
Värmland och på andra platser; nationellt och internationellt?
Vad efterfrågar vi från konstnärsförbundet? Nätverk/mötesplatser?
Tema/ämnen att arbeta runt med konsten som verktyg? Utbildning/Inspiration?
Förbundets syn på offentliga uppdrag regionalt och nationellt, t.ex. kommuner
och Statens Konstråd.
Behovet av arbetsstipendier och andra bidrag från Konstnärsnämnden och
Kulturrådet?
Behov och intresse av ett eller flera residens i Värmland? (inriktning
berättartraditionen och skogen)
Vilka platser eller delar av Värmland behöver aktiveras?
Vilka samarbetar vi med? Föreningar? Institutioner? Annat?
Konstpedagogik? Vill vi arbeta med pedagogik? Nätverk/utbildning runt
pedagogik och skapande skola?
När passar det bäst att träffas i nätverk.? Dag eller kvällstid? Gör vi en dag med
utbildning och inspiration - har konstnärskåren möjlighet att komma då?
(Marita Axelsson har bokat upp en lokal den 15 mars för ett möte med
konstnärer i länet?)
http://www.regionvarmland.se/kultur/kulturbidrag/#!
Kulturstipendier nyskapande kultur. Ansökan senast 31 mars.
Marita Axelsson vill ha kontakt med medlemmar i Konstnärsförbundet för bl.a.
nyhetsutskick om t.ex. Konstdygnet, Samtidskonstdagarna? Andra konferenser
och utbildningar. Konstnärer måste anmäla sig för utskick och kan göra detta på
följande webbadress:
http://www.regionvarmland.se/kultur/bild-och-form/
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§6

Ekonomisk rapport, omplacering av bankmedel. Föreningens kassör
Maria Åkesdotter kommer att lämna synpunkter på nytt förslag om
förvaltning av förbundets tillgångar men hade för övrigt inget att
rapportera.

§7

Annika Eriksdotter rapporterade från styrelsemöte med Värmlands
Konstförening.

§8

Gunnar Lidén rapporterade från möte med Margaretha Jansson ang
webben. Medlemssidorna har uppdaterats med bättre visning av
medlemmars verk. Diskuterades om hela webbsidan bör uppdateras för
att bli intressantare och få en mera tilltalande design.

§9

Bifogas faktura för årsavgiften på 250 kr och ett följebrev från
ordföranden. Beslutades att låta Kommuntryck trycka och posta
utskicket. Kerstin Wessberg förser Kommuntryck med aktuella
adresslistor och material för utskick.

§10

Inval av nya medlemmar närmar sig. KIKA ställer även i år lokal till
förfogande, förslagsvis den 23 april mellan två utställningar. Sekreteraren
får i uppgift att höra med invalskommittén om detta datum är lämpligt. Så
snart datum är godkänt, läggs info ut på förbundets webbsida.

§11

Planering för 100-årsjubileet 2019. En bok om Konstnärsförbundets
medlemmar och historia är på förslag. Anita Stjärnlöf Lund är kontaktad
för att i ett första steg diskutera frågor om målgrupp, utformning och
innehåll i stora drag.

§12

Inga övrig frågor fanns.

§13

Nästa styrelsemöte diskuterades för en träff någon gång i mars. Eftersom
flera ledamöter haft svårt att närvara pga snöoväder och långa besvärliga
vägar, så inväntas förslag om datum för nästa möte.

§14

Ordföranden avslutade dagens sammanträde.

……………………………………………

……………………………………………

Gunnar Lidén, ordf
sekr. för mötet

Annika Eriksdotter, justerare

