Styrelsemöteprotokoll Värmlands konstnärsförbund Stadsbiblioteket Karlstad den 22 mars.
Närvarande; Gunnar Lidèn, Kerstin Wessberg, Annika Eriksdotter, Annika Nielsen, Lennart
Gybrant.
Gunnar öppnade mötet.
Dagordningen och mötets utlysande godkändes.
Annika Eriksdotter justerare och Lennart Gybrant mötesskreterare.
Föregående mötesprotokoll har Björn?
Stefan Löfgren från Konst åt alla informerade om årets ”inköpsutställning”. Plats blir Älvenäs
bygdegård 22-27maj. 2018. Tisd.- Söndag. Öppethållande etc. sköts av den lokala
bygdegårdsföreningen i samarbete med Konst åt alla. Gunnar har lagt en ”puff” om detta på
hemsidan. Man räknar med max. ca. 20 utställare.
Planering, och tankar/ideer inför 100-årsjubileet 2019. Inbjuden Anita Stjernlöf Lund deltog i
en ytterst livlig och fantasifull diskussion om möjliga alternativ. Vad är vitsen med föreningen?
Vad vill vi visa?
Anita poängterade bredden. Det här är Vkf just nu, mitt i samtiden. Förslag om ett register.
Kort och gott medlemmarna från A till Ö. Med kontaktuppgifter, länkar till hemsidor etc.
Med karta där vi är inprickade. Kunde ligga överallt från museer till bensinmackar.
Kombinerat med bildspel, där var och en skickar bilder. Visas under ex. två dagar, då
Värmland bombarderas av oss. Bibliotek, utomhus, parkeringshus etc. En särskild 100-års
logga tas fram. Kommunerna har kommunikatörer som kan bistå med bildspel etc. Läggs
också upp på ”ansiktsboka”. Som ju många kollar. Söka sponsorer. T-shirt: ”100-åringen som
klev ur ramen”. Kulturen i Värmland borde vara färgstarkare. Stimulera yngre att söka in och
att börja med konst. Bildspelet, tekniker av olika slag? Visit Värmland. Kyrkor. Lotteri kan vara
möjligt.
Ekonomi.
En ny plan från Lars Hjelm önskades. Maria Åkesdotter får kika. Till nästa möte.
Inval av nya medlemmar den 23:e april. Vi bör sprida möjligheten att söka.
Gunnar informerade om samtidskonstintendenten Marita Axelssons inbjudan till nätverksträff
den 26 mars.
Konstrundan Karlstad nedlagd. Enligt stadgarna tillfaller ev. överskott Vkf. Diskussion och
beslut senare.
Nästa möte den 26 april biblioteket Karstad, kl. 17.00
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