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Medlemsantal 

Antal anslutna konstföreningar i Skåne som har betalat avgift år 2020 är 78 (89). Av dessa är 43 (52) 
arbetsplatskonstföreningar och 35 (30) allmänna konstföreningar. Talen inom parentes är 
motsvarande värden för kalenderår 2019. Allt detta enligt Sveriges Konstföreningars 
medlemsdatabas på Internet (2021-02-04).  

 

Styrelse under verksamhetsåret 

Ordförande  Linda Jarlskog, Dalby 
Vice ordförande Bo Polsten, Lomma  
Kassör  Elsa-Maria Wallberg, Råå 
Sekreterare  Anja Kärhä, Kävlinge (vid stämman vald på två år) 
Ledamot/studieledare Kjell Östlund, Råå  
Ledamot  Ulf Söderstrand, Anderslöv (vid stämman vald på två år) 
Ersättare  Ann-Christine Jönsson (vid stämman vald på två år)  
Ersättare  Gunnel Stres, Lund 
 
Revisorer under verksamhetsåret 

Ordinarie  Anna-Karin Holmgren  
Ordinarie  Eva Jonsson, Helsingborg 
Ersättare  Tord Fexler 
 
Valnämnd under verksamhetsåret 

Sammankallande vakant 
Ordinarie  vakant  
Ersättare  vakant 
 
Distriktsstämma 2020 
Distriktsstämman 2020, som först planerades till den 22 mars men på grund av pandemin fick flyttas 
fram i tiden två gånger, ägde rum 2020-08-15 i Esarp. 
 
Antal styrelsemöten under verksamhetsåret 
Före distriktsstämman 2020 hade styrelsen tre protokollförda möten, 2020-01-20, 2020-03-04 och 
2020-07-15. Efter det konstituerande mötet 2020-08-15 har styrelsen haft ett protokollfört 
sammanträde. Datum för detta var 2020-10-24. Styrelsen har även haft ett arbetsmöte med 
minnesanteckningar, 2020-01-04. Vid mötet 2020-01-20 inbjöds valnämnd och revisorer.  
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Genomförd verksamhet 
 
Vår strävan är att genomförd verksamhet organiseras i samverkan med anslutna föreningar och 
stärker distriktets kassa. 
 
Vid årets distriktsstämma vid Kulturforum Esarp, 2020-08-15, organiserades ingen övrig verksamhet. 
Anledningen var pandemin och att stämman fick senareläggas två gånger. Till den första planerade 
stämman, som var tänkt att hållas på Malmö konsthall, var en guidad tur inbokad.  
 
Höstens medlemsaktivitet i september 2020 var guidade turer på Moderna museet. Utställare var 

Hilma af Klint och ännu ett besök planerades som inte kunde bokas. Antal deltagare var knappt 40 

uppdelade på två visningar. 

 

Distriktsledarkonferens på distans, 2020-10-10. 

Ordförande och ersättare Ann-Christine Jönsson deltog i årets distriktsledarkonferens. Konferensen 
som erbjöds på distans handlade till stor del om gestaltad livsmiljö som projekt och offentlig konst.  
 
Distriktsledarträff med närliggande distrikt  

Årets träff med närliggande distrikt skulle organiseras av oss. Pandemin satte dock stopp även för 
detta varför träffen förhoppningsvis kan genomföras 2021. 
 
Distriktsledarkonferenser på Zoom 

Skånedistriktet har varit representerad vid distriktsledarkonferenser på Zoom.  
 
Samtidskonstdagarna  

Dagarna genomfördes 21-23 oktober 2020 och temat var gestaltad livsmiljö. Ann-Christine och Gunnel 
deltog. 
 
Studiecirklar i konsthistoria och arkitekturhistoria  

Malmö Konststudio genomförde under 2020 två studiecirklar i samarbete med Sensus. I dessa deltog 
26 deltagare per studiecirkel. Kjell Östlund var under 2020 styrelsens kontaktperson för Sensus.  



 Verksamhetsberättelse 
kalenderår 2020 

  

3 
 

 
Utveckling och förslag till projekt 
 
Kontakter med andra organisationen 
 
Projektledare, Jenny Grönvall, från organisationen Bästa biennalen deltog vid ett styrelsemöte i 
december 2019 för att diskutera framtida samarbeten. En början var tänkt till World Art Day 15 april 
2020, i samarbete med Söderslätts Konstförening, men denna aktivitet kunde inte genomföras på 
grund av pandemin. Kontakten kvarstår. 
 
Malmö konsthögskola 
 
Sveriges konstföreningars förbundschef, Gertrud Sandqvist, välkomnar styrelsen till att arbeta med 
sitt eget utvecklingsbehov genom att delta i föreläsningar vid Malmö konsthögskola. Kontakten 
kvarstår. 
 
World art day hösten 2021 
 
Vår förhoppning är att vi kan genomföra World Art Day hösten 2021 i samarbete med Söderslätts 
Konstförening och kanske även Bästa biennalen. 
 
Förslag på aktiviteter 
 
Ett förslag till medlemsaktivitet är ett besök vid kannibalmuseet i Önneköp. Det kan även bli 
utomhusträffar som besök till Wanås, Kivik Art Centre och stadsvandringar till vilka vi kan bekanta 
oss med offentlig konst och arkitektur. Ett tredje förslag är digitala föreläsningar. 
 
Konstföreningarnas dag 
 
Avsikten med Konstföreningarnas Dag som genomfördes i Eslöv 2019 var att det skulle bli till en årlig 
konferens. Vår förhoppning är att så blir fallet från och med 2021 eller året därpå. 
 

 
IT 

 
 
Distriktets e-postadress skane@sverigeskonstforeningar.nu 
 
Distriktets hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu/skane 
Under verksamhetsåret har ordförande publicerat inlägg på hemsidan. Inläggen har handlat om 
distriktets egen verksamhet. Innehållet i distriktets hemsida har utökats. 
 
Get a Newsletter www.getanewsletter.com 

mailto:skane@sverigeskonstforeningar.nu
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Under verksamhetsåret har ordförande skickat ut nyhetsbrev. Innehållet i nyhetsbreven har mest 
handlat om distriktets erbjudanden. Alla nyhetsbrev publiceras även på distriktets gemenskapssida 
på Facebook. 
 
Distriktets gemenskapssida på Facebook www.facebook.com/SKSkane 
 
 
 

Strategimodell 
 
Årets strategimodell har inte reviderats. 

 
 
Ekonomi 
 
Medlemsavgiften för Sveriges Konstföreningars anslutna föreningar har varit 900 kr (2020).  
Hälften av medlemsföreningarnas avgifter går till distriktet. Därutöver har inga bidrag erhållits. 
Balans- och resultaträkning för år 2020 redovisas i separat dokument.  
 

Kontaktpersoner 

 
Varje ansluten förening har haft en representant inom Skånedistriktets styrelse. 

 
 
Övrigt 
 
Styrelsen arbetar ideellt på sin fritid med ett starkt intresse för samtidskonst.  
 

Ett stort tack till alla medlemmar i anslutna konstföreningar. Tveka inte att höra av er till någon i 

styrelsen om ni har funderingar på att medverka i Skånedistriktets verksamhet.  

 

 

Styrelsen, i  mars 2021 
 

 

 ______________________   ___________________   __________________  

Linda Jarlskog, ordförande Bo Polsten, vice ordförande Elsa-Maria Wallberg, kassör 

  

 ______________________   ___________________   __________________  

http://www.facebook.com/SKSkane
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Kjell Östlund, studieledare/ledamot Anja Kärhä, sekreterare Ulf Söderstrand, ledamot 

  

 ______________________   ___________________  

Gunnel Stres, suppleant Ann-Christine Jönsson, suppleant  


