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2021- 02-02 

 

Kära konstvänner och konstföreningar – tyvärr…..fortfarande pandemi och 

avståndstagande…. 

 
Nåväl – den varma vintern övergick ganska raskt till ovanlig väderlek – kyla,  -15 grader 

och nu våldsamt snöfall.. Jag tycker att vi skottar lite och hoppas på ljusare tider ….  trots 

allt!!! 

 

Ja – det är inte mycket mer man kan säga just nu …….  

 

 

Vårprogrammet är tillsvidare ganska sparsamt, men: 
 

Följande utbildning kommer vi att genomföra:   
Styrelsekunskap!- via ZOOM  

Utbildning för konstföreningarnas styrelser. Vi kommer att erbjuda den i digital form 

och de föreningar som vill få en uppfräschning i styrelsekunskap erbjuds gratis det av 

oss.  

 

Anmäl er till Torill Findeisen – Epost torill.findeisen@projektstratergerna   

  

Följande evenemang planerar vi fortfarande:   
Seminarium – Betydelsen av konst på arbetsplatsen och i det offentliga rummet.  

Hör konst och politik ihop? 

Varför är det viktigt med samtidskonst i våra offentliga rum? Konsten och kulturens 

frihet är en av demokratins grundpelare, samtidigt har attacker mot konst- och kultur-

utövare ökat de senaste åren. Kommer senare i vår – om inte annat så i digital form. 

 

Många utställningsarrangörer har nu stängt eller begränsad verksamhet och 

öppethållande, men det finns lite att kasta sig över trots allt….. 
 

Waldemars udde   14 november 2020 – 28 mars 2021 

Karl Dunér – Öar 

 
Mekaniska dockor på podium, blandteknik, mekatronik, 140 x 800 x 490 cm. Foto: Lars Engelhardt 
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Bonniers Konsthall 
Bonniers Konsthall presenterar stolt den allra första retrospektiven med Ann Böttcher, ett av 

Sveriges viktigaste konstnärskap.  

Böttcher har framförallt uppmärksammats för sina minutiöst utförda blyertsteckningar.  
Följ visningen live på konsthallens Instagram och Facebook. För att titta på sändningen så trycker 

du på Bonniers Konsthalls profilbild (den cirkelformade bilden).  

 

https://bonnierskonsthall.se/kalender 
 

Arkdes 

Virtuellt vernissage -  Kiruna Forever i 360 grader   

 

Upplev utställningen i 360 grader tills man kan ses igen på Skeppsholmen.  

 

Gå in på Arkdes hemsida, arkdes.se så kan du/man delta i den virtuella visningen. Lite 

annorlunda, men ganska kul!   

 

Det fysiska rummet berör och påverkar samhällets alla livsformer, det är arkitektens roll att göra 

den rumsliga översättningen av de behov som samhället har. Därför blir gestaltningen vårt mest 

kraftfulla verktyg för ökad kvalitet och relevans i samhällsbyggandet. 

Lär dig mer om arkitektur och design genom ArkDes aktuella utställningar. Boka en visning med 

ArkDes pedagoger; visningar@arkdes.se 

 

Liljevalchs konsthall – tills vidare stängt 

 
Coronapandemin vänder upp och ned på all planering – Vårsalongen 2021 flyttas fram och får ny 

vernissagedag i april. Sedan ges publiken möjlighet att se utställningen hela sommaren. 
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Sven Harrys Konstmuseun 

Bakom hörnet vindens jojk 
 9 okt 2020 – 4 april 2021 

 

 I utställningen Bakom hörnet vindens jojk kan ett avlägset och samtidigt 

närbeläget geografiskt och kulturellt landskap förnimmas – Sápmi. 

 

Titeln på utställningen är en dikt av Inghilda Tapio ur samlingen "Inte för det att", 2001. 
 
Medverkande konstnärer: 

Britta Marakatt-Labba (Sv), Katarina Pirak Sikku (Sv), Erika Stöckel (Sv), Máret Ánne Sara (No), Synnøve 
Persen (No), Aslaug Magdalena Juliussen (No), Silje Figenschou Thoresen (No), Geir Tore 
Holm (No), Sissel M. Bergh (No), Elina Waage Mikalsen (No), Outi Pieski (Fi), Marja Helander (Fi), Joar 
Nango (No) och Matti Aikio (Fi), Lada Suomenrinne (Fi). 

Fotografiska   
Just nu pågår        
 Vår tid på jorden -  Mattias A. Klum 
 

16 oktober – 7 mars 2021    Öppen fotoutställning 

 

Du kan hitta museets öppettider på deras hemsida. 
 
Naturen har en förmåga att inspirera, läka och förundra oss. Covid-19 är en konsekvens av att vi 

inte behandlat naturen som vi borde, och jag hoppas att den här utställningen kan inspirera till 

omtanke, säger Mattias A Klum. 

 

Se mer på hemsidan https://www.fotografiska.com/sto/upplev/utstallningar/ 
 

Artipelag 
I princip stängt, men . 

Skulptur i natur 
 

Den permanenta utställningen är… 
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Skulptur i natur är Artipelags permanenta utomhusutställning. Verken går att se utmed 

promenadstråk i de omgivande skogarna och ängarna, vid strandkanten och på entrégården. 

Som namnet antyder handlar Skulptur i natur om det samspel som uppstår när konst placeras i 

naturen och inte som brukligt i den neutrala vita kuben. Ett samspel som alltid varit av stor vikt på 

Artipelag, inte enbart via konstens placering utan även genom arkitekturen och sättet naturens 

element både tar plats inomhus och släpps in genom väggar och tak. 

 

Scenkonst 
Nu har alla de stora scenerna startat playkanaler där de visar alla de föreställningar som har tvingats ställa 

in på grund av pandemin. Och det fina i kråksången: Det är helt gratis. 

 

Operan kolla på https://www.operanplay.se/playger  

Dramaten kolla på https://www.dramaten.se/playger 

Folkteatern kolla på www.folkoperan.se 

 

Lite annan verksamhet med fortsatt Pandemi! Ta chansen – motionera, upplev 

naturen och fånga offentlig kultur!  

 

Så lite annat!! 
 

Förbundet – coronaviruset 
Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer som berör alla ideella före-

ningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att: 

 

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att delta-

garna träffas på samma plats. 

Läs alla rekommendationer på deras hemsida om nya allmänna råd. 

  

I stadgarna står det ofta att årsmötet ska genomföras inom ett visst datum, men med tanke på den 

extraordinära situationen och de rekommendationer som myndigheter ger så kan det i dagsläget 

anses vara överordnad föreningens stadgar. 

Det är viktigt att alla medlemmar tydligen informeras om förändringen och den uppkomna situa-

tionen och att den valda styrelsen får ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen till årsmöte kan 

hållas. 

 

Alternativet är att årsmötet och styrelsemöte hålls digitalt.  

 

På Sensus sida Digitala verktygslåda finns flera tips på hur du kan hålla styrelsemöten digitalt och 

hur du kan arbeta på distans med ert föreningsarbete. Årsmötet måste dock vara demokratiskt 

godtagbart, vilket innebär att röstberättigade måste ha möjlighet att delta i diskussionen, yttra sig 

och rösta i olika frågor. Om det inte är möjligt att genomföra årsmötet under de förutsättningarna 

är det bättre att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Med tanke på den extraordinära 

situationen är det viktigaste att föreningen kan fortsätta bedriva sin verksamhet och styrelsen kan 
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fungera även om man måste frångå stadgarna i vissa delar. En öppen och transparent dialog med 

medlemmarna är därför avgörande för att hantera den uppkomna situationen. 
 

Coronavirus covid-19 och UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 
Enligt MU-avtalets regelverk för utställningsersättning utgår ersättning bara i de fall där de 

utställda verken redan inlånats och finns på plats i utställningsrummet. Utställaren är inte 

berättigad till beviljad utställningsersättning för utställningar som ställs in innan verken lämnat 

den utställande konstnären för utlån. 

 

Kulturrådet fördelar bidrag för utställningsersättning till organisationer, i detta fall Sveriges 

Konstföreningar, inom bild- och formområdet. Syftet med utställningsersättningen är bland annat 

att öka arrangörernas (konstföreningarnas) möjligheter att betala ersättning till konstnärer inom 

bild- och formområdet för visning av verk och att stimulera och bredda ett kulturutbud av hög 

kvalité i hela landet. 

Denna utställningsersättning kan sökas för konstnärer som medverkar i utställningar arrangerade 

av konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. 

Sveriges Konstföreningar får inte utbetala utställningsersättning till konstföreningar som till sin 

verksamhet emotser utställningsersättning direkt från Kulturrådet. 

 

Det är inte möjligt att ansöka om utställningsersättning till: 

 konstnär som är medlem i den konstförening som hen ställer ut i. 

 konstnär som är styrelsemedlem i den konstförening som hen ställer ut i. 

Det går naturligtvis utmärkt att ställa ut konstnären – restriktionen gäller endast 

utställningsersättningen. 

Vid beviljad utställningsersättning ber vi er att använda följande text och logo i relevant 

informationsmaterial som vernissagekort, programblad, hemsida, Instagram, Facebook m.m. samt 

i eventuellt textmaterial i utställningslokalen: 

 Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar  

Meddela även susanne@sverigeskonstforeningar.nu att eventuell utställning är inställd. 

Läs mer  om hur man hanterar ersättningar på www.sverigeskonstforeningar.nu 

 

Vad gör förbundet nu och framöver? 
På grund av den pågående covid -19 pandemin och då vi bland våra medlemmar har många äldre 

personer har vår styrelse beslutat att helt ställa in årets konstbildningsdagar.  

 

Skapa din egna virtuella konstutställning 

När det inte längre går att visa konst i fysiska lokaler men man ändå vill visa sin utställning för 

sina besökare då kan man skapa en virtuell utställning. Vi visar hur du kan använda tjänsten 

Artsteps för att bygga ditt eget utställningsrum och göra virtuella utställningar. Artsteps är en 

gratis webbtjänst som gör det möjligt. 
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Till sist – Uppmärksamma att vi skaffat ny profil – design! Förbundet arbetar nu 

med att ta fram förslag på hur våra hemsidor ska utformas – Mathias på förbundet återkommer 

under våren med mer information … 

 

Återigen - Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev 
Scrolla ner för att anmäla dig till förbundets/distriktets nyhetsbrev. På så sätt missar du inga in-

bjudningar till medlemsträffar med seminarier, föreläsningar och konstupplevelser. Sprid länken i 

din konstförening.  

Styrelseledamöter såväl som medlemmar är välkomna att ta del av distriktets utbud och medlems-

träffarna är öppna för alla medlemmar. 

Ni önskas nu en bra vårverksamhet – ta nu tillfället i akt och besök något nytt; motion lär vara bra 

för själen..…   

 

Många hälsningar och så ser vi fram emot virusfria vårtider; må väl och sköt om er på alla sätt och 

vis 

                     hälsar distriktsstyrelsen  

 

Reigun 

Ordförande 

Vi ger inte upp – vi ser framåt – mot ännu ljusare tider! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Läs sista sidan också!! 
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Än en gång - ett önskemål från oss i distriktet 
Vi i distriktet önskar att ni i föreningarna skaffar en officiell e-postadress vilket skulle underlätta 

för oss alla vid byte av styrelseledamöter m.m. 
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