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Digital distriktstämma
Den uppskjutna årsstämman är nu genomförd digitalt. Därmed finns den nya styrelsen på 
plats, som efter konstituerande möte innebär viss förändring av ledamöternas sysslor.

Sveriges Konstföreningar Västra Götalands Eldsjälsstipendium – Maximilian Art
Tre nomineringar har inkommit till vårt nyinstiftade eldsjälsstipendium. Alla är goda 
representanter för kulturverksamhet för barn och ungdom. Styrelsen valde att stipendiet 
skall gå till Petra Ahlqvist, producent för barn- och ungdomskultur på Blå Stället i Angered.
Den officiella utdelningen kommer att ske i november. Mer information kommer framöver.

Nya hemsidan
Som ni säkert redan sett har Sveriges Konstföreningar fått en ny hemsida 
https://sverigeskonstforeningar.nu/ och distrikten har därigenom fått bättre förutsättningar att 
lägga ut aktuell lokal information. Vi i distrikt Göteborg håller på att lägga ut vår information.
En del av hemsidan är offentlig, öppen, medan vissa sidor är för anslutna föreningar och 
kräver lösenord.
Till nyår lanseras möjligheten för varje ansluten konstförening att lägga upp sin hemsida och 
därmed kan alla våra föreningar samlas under ett tak.

Ny logga
Med den nya hemsidan har förbundet en ny uppdaterad logga, så även distrikten. Vi i Göteborg 
har valt en blå färg, som anknyter till havet och våra spårvagnar.

Höstens program
I samarbete med SENSUS studieförbund hoppas vi kunna erbjuda en digital studiecirkel 
med fokus på marknadsföring av sin konstförening. Cirkeln bygger på förbundets skrift Från 
papper till padda, som kan laddas ner från hemsidan och ger kunskaper om hur föreningar kan 
marknadsföra sig digitalt, i sociala medier etc. Trolig start i slutet på året, ungefär samtidigt som 
förbundet lanserar hemsidor för anslutna föreningar.
I november sker första utdelningen av vårt nyinstiftade Eldsjälsstipendium Maximilian Art.
Under rådande omständigheter planerar vi inte för resor, föredrag etc.

Förbundet erbjuder digitala aktiviteter
På hemsidan finns bland annat information om höstens digitala aktiviteter, där förbundet är 
medarrangör.
 - Konstdygnet 1-2 oktober
 - Samtidskonstdagarna 21-23 oktober

10 % rabatt på Konst på bio
Ni har väl inte missat att på Bio Roy i Göteborg visas konstfilmer etc. Se erbjudandet! 
https://sverigeskonstforeningar.nu/medlems-info/erbjudanden/

Vad händer i konstvärlden
I förbundets blogg, Virveln på hemsidan bevakar förbundet det som händer i konstvärlden och 
ute bland landets konstföreningar. https://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/


