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Föreningsverksamheten under året
Det blev ett annorlunda år på grund av pandemin. Vi ställde inte in utan vi
ställde om vår verksamhet. Verksamheten blev mer och mer digital.

Styrelsen har haft 4 protokollf'õrda möten, som innan pandemin skedde i
SENSUS" lokaler och sedan coronasäkert på utomhuscafé. Dessutom hade vi
många digitala arbetsmöten.



Distriktsstämma sköts upp frãn mars till 3 september. Till slut genomfórdes den
per capsulam, dvs föreningarna skickade in svar via mail.

Vårt distrikt anordnade 1 februari ett regionmöte med de övriga distrikten inom
SK Västra Götaland, som avslutades med gallerirunda i Linné.

Eldsjälsstipendiet Maximilian Art
På regionmötet 200201 beslutade vi att gemensamt dela ut ett stipendium på
5 000 kr till en eldsjäl inom konstpedagogisk verksamhet f'õr barn och unga.
Med inspiration från dagens namnsdag döpte vi stipendiet till Sveriges
Konstf'õreningar Västra Götalands Eldsj älsstipendiet Maximilian Art. Distrikt
Göteborg fick äran att dela ut första stipendiet.

Grafiker Marie Palmgren fick i uppdrag att göra ett diplom, som ska användas
vid varje utdelning.

Distriktet fick in 3 goda förslag på eldsjälar från lika många föreningar.
Styrelsen utsåg programproducent Petra Ahlqvist på kulturhuset Blå Stället. I
november hade vi en coronasäkrad stipendieutdelning i Slottsskogen.

Möten med förbundet
Ordf'óranden och vice ordföranden har deltagit i de digitala dialogmöten, som
förbundet anordnat via zoom. Även årets distriktsledarkonferens genomförde
förbundet via zoom och där deltog både ordförande och vice ordförande.

Ny hemsida och grafisk profil
Under året publicerades en ny grafisk profil och ny hemsida f'òr både förbund
och distrikt. Distriktet har med detta fått en bättre och mer funktionell hemsida.

Konstbildning under året

Göteborgsdistriktets program blev annorlunda. När pandemin kom ställde vi om
till digital verksamhet. Vi hade redan börjat planera f'õr en fortsättning på den
föreläsning om digitalisering, som genomförts året innan. Vi valde att fokusera



på att i samarbete med SENSUS genomföra en digital studiecirkel om
marknadsföring. Planerad resa till Halmstad ställdes in.

¯ 14 februari Love Jönsson, RIAN Designmuseum i Falkenberg
föreläste om smyckeskonst

26 februari Besök på nybyggda Alelyckans vattenverk, där vi fick en
guidad rundtur i nybyggda kontorshuset. Efteråt åt vi lite kvällsmat på
Café Liba.

¯ April-maj Digital studiecirkel som testkurs t'ór styrelsen

Nov-dec Navigera i det nya medielandskapet - en cirkel i digital
marknadsfòring. I samband med SENSUS genomfördes studiecirkeln vid
3 träffar.

Samarbeten
Sveriges Konstföreningar är samarbetspartner med SENSUS. Distrikt
Göteborg har kontinuerlig kontakt med verksamhetsutvecklare.

Styrelsen nätverkar på olika sätt inom konst- och kulturområdet i Göteborg.

Verksamhetstöd

De fyra distrikten i Västra Götaland har under året beviljats verksamhetsstöd
från Västra Götalandsregionen.

Göteborgsdistriktets styrelse kan se tillbaka på ett annorlunda och digitalt
konstår 2020.

¢@eborg den 4 mars 2021
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