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Föreningsverksamheten under året
Det blev ytterligare ett annorlunda år på grund av pandemin. Vi ställde inte in
utan vi ställde om vår verksamhet till fler digitala möten och aktiviteter.
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, varav 3 var via zoom.
Distriktsstämma ägde rum 23 mars per capsulam, dvs föreningarna skickade in
svar via mail.

Möten med förbundet
Ordförande och kassör deltog vid förbundets ordinarie årsstämma och den extra
årsstämman. Vid stämman togs beslut om ändring av riksförbundets namn, så nu
är distriktets namn Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Göteborg. Båda
mötena genomfördes digitalt via zoom.
Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i 10 digitala dialogmöten, som
förbundet anordnat via zoom.
Vid årets distriktsledarkonferens, som genomfördes på Konsthallen Röda Sten i
Göteborg deltog både ordförande och kassör.

Hemsidan och grafisk profilen
Distriktet har fortsatt att utveckla den egna hemsidan och med detta fått bättre
och ytterligare en kommunikationsväg med medlemsföreningarna.

Konstbildning under året
Göteborgsdistriktets program genomfördes liksom förra året delvis i det digitala
mediet zoom och IRL när det kunde genomföras på ett coronaanpassat sätt.
• 25 mars
Jan Dahlqvist, konstnär föreläste via zoom om Grafik
under 1200 år 14 deltagare
• 14 april
Jan Dahlqvist fortsatte sin föreläsningsserie på zoom om
Dagens digitala grafiska tekniker 17 deltagare
• 14 augusti Konstnärerna på Kinnekulle 7 personer från distriktet
deltog i regional studiedag anordnad av distrikt Skaraborg
• 19 oktober, 2 november
Konstnär Carolina Falkholt visade konsten i
skyskrapan Gårda Vesta vid 2 tillfällen, 12 deltagare per gång
• 23 oktober

Regional höststudiedag i Alingsås 12 deltagare från Gbg

• 23 november Jan Dahlqvist fortsatte sin zoomföreläsningsserie med tema
Den offentliga konsten i Göteborg 16 deltagare

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 ytterligare ett annorlunda
konstår 2021.
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