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Medlemmar: 

Medlemsföreningarnas antal var vid årets slut 16, varav 15 allmänna och en 
arbetsplatsförening. Styrelsen arbetar aktivt för att det ska bli fler 
medlemsföreningar i distriktet.  

Anslutna föreningar: Aneby Konstförening, Eksjö Konstförening, Föreningen 
Konstgrafiker i Jönköping, Galleri Hörle Slott, Gislaveds Konstförening, 
Höglandets Konstronda, Jönköpings Läns Konstförening, Konstnärsföreningen 
Dymlingen, Nässjö Konstförening, Sapa Konstförening, Skådebanan i Jönköpings 
län, Sävsjöbygdens Konstförening, Tranåsbygdens Konstförening, Vaggeryds 
Konstförening, Vetlanda Konstförening och Österängens Konsthall.   

Styrelsen 

Distriktsstyrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden 2020.  Alla har varit 
hybridmöten pga coronapandemin.  
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Distriktsstämma 

27 maj på Österängens konsthall digitalt och fysiskt. 

 

Övrig verksamhet 

Föreningsbesök: Telefonkontakt har gjorts för planering av framtida 
föreningsbesök.  

Under 2020 tog vi fram en ny hemsida för både förbundet och distrikten. Under 
2021 fortsatte detta arbetet och alla våra medlemmar erbjöds en gratis hemsida. 
I samband med den nya hemsidan har vi tagit fram en ny grafisk profil. Vi skickar 
löpande ut nyhetsbrev till våra medlemmar och är aktiva i sociala medier som 
Facebook och Instagram. På hemsidan delar vi både intern information av 
intresse för anslutna konstföreningar som föreningskunskap, konstbildning och 
projekt samt information om viktiga aktörer och event i konstvärlden.  

 

Digitalisering 

Under 2021 ansökte vi om en digital omställningscheck från regionen för att 
underlätta digitaliseringen och för att lättare kunna hålla distansmöten. Inköp 
gjordes av dator och surfplatta.  

 

Distriktledarkonferens  

Var 30 oktober i Göteborg. Dan Nilsson representerade distriktet. Det var första 
distriktsledarkonferensen på två år som inte var digital.  

 

Ekonomi 

Ingående saldo 78.500 kr. 
Årsresultat 43.375 kr.  
 
Regionalt Kulturting/Kulturforum:  
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Kulturforum genomfördes digitalt  

 

Regional Kulturplan: Distriktet följer arbetet med och genomförandet av 

kulturplanen. 

Framtiden:  

Under året 2021 var mycket av verksamheten om inte nedlagd så ständigt 
uppskjuten. Restriktionerna gjorde att det var svårt att genomföra fysiska möten. 
Mycket av det vi planerade för 2021 sköts därför upp till framtiden.  

Ur verksamhetsplanen för 2022: Vi arbetar med återetablering. Årets tema är 
Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i 
får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. 
 

Text från verksamhetsberättelse 2019; 

Distriktet planerar fortsätta satsningen på konstbildning som ett prioriterat 
område. 

Denna utbildning vänder sig till konstföreningar i länet, till styrelseledamöter och 
andra medlemmar i konstföreningar. Vi inbjuder också andra intresserade att 
delta. 

Styrelsen ser det som viktigt att intressera nya målgrupper i det fortsatta arbetet 
med och för konsten. 

Samverkan är viktigt för Sveriges Konstföreningar och vi försöker vara öppna för 
samarbete med alla. Följande är några exempel på samarbeten: Sensus, ABF, 
Jönköpings Läns Museum, Riksteatern i Jönköpings län, Smålands Musik och 
Teater, Synskadades Riksförbund och Vuxenskolan. Den viktigaste samverkan är 
dock med våra konstföreningar. Ibland sker det på initiativ av konstföreningar, 
andra gånger initierar vi möten och utbildningar på olika platser i länet. Den 
lokala förankringen är viktig för delaktigheten och inte minst för att nå ut med 
information till intresserade. 

Styrelsen vill gärna betona vikten av ett ökat samarbete mellan föreningar i länet. 
Det gäller såväl mellan olika konstföreningar som med andra föreningar. Vi 
arbetar med att besöka föreningar och att skapa en gemensam informationsbank 
genom Facebook och mejlkonversation. Vi samarbetar med Skådebanan, som är 
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länsövergripande, där det finns en rad olika kulturföreningar representerade och 
vi ser stora möjligheter att även lokalt öppna upp för olika former av 
kulturengagemang med ett vidare och mer gränsöverskridande innehåll. 

 

Kassabehållningen vid årets slut var  

121.975 kronor. 

 

 

 

 

Jönköping den  

Distriktsstyrelsen för Sveriges Konstföreningar Jönköpings län 

 

 

Dan Nilsson Marcus Gyllborg                        Douglas Wiberg  

 

Pia Kjellerstedt Lennart Alves  Maggie Elkhouri 


