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Medlemsantal 

Antal anslutna konstföreningar i Skåne som har betalat avgift år 2022 är 84 (83). Av dessa är 44 (46) 
arbetsplatskonstföreningar och 40 (37) allmänna konstföreningar. Talen inom parentes är 
motsvarande värden för kalenderår 2021. Allt detta enligt Sveriges Konstföreningars 
medlemsdatabas på Internet (2023-01-01).  

 

Styrelse under verksamhetsåret 

Ordförande  Bo Polsten, Lomma 
Vice ordförande Linda Jarlskog, Dalby (vid stämman 2022, ett år kvar) 
Kassör  Stefan Agnani, Dalby (vid stämman 2022, ett år kvar) 
Sekreterare  Anja Kärhä, Kävlinge (vid stämman 2022, omval på två år) 
Ledamot  Ulf Söderstrand, Anderslöv (vid stämman 2022, omval på två år) 
Ersättare  Ingrid Adolfsson, Lund (vid stämman 2022, vald på ett år) 
Ersättare  Gunnel Stres, Lund (vid stämman 2022, vald på två år) 
 
Revisorer under verksamhetsåret 

Ordinarie  Anna-Karin Holmgren (vid stämman 2022, ett år kvar) 
Ordinarie  Katarina Lans, Lund (vald av styrelsen på två år) 
Ersättare  vakant 
 
Valnämnd under verksamhetsåret 

Sammankallande vakant 
Ordinarie  vakant 
Ersättare  vakant 
 
Distriktsstämma 2022 
Distriktsstämman ägde rum 27 mars 2022 på Lilla Kulturhuset, Mejerigränd i Kävlinge. 
 
Antal styrelsemöten under verksamhetsåret 
Före distriktsstämman 2022 hade styrelsen 3 protokollförda möten, 2022-01-15, 2022-02-19 och 
2022-02-22.  Efter det konstituerande mötet 2022-03-27 har styrelsen haft 8 protokollförda 
sammanträden. Datum för dessa var 2022-05-15, 2022-06-12, 2022-07-01, 2022-07-18, 2022-08-03, 
2022-09-08, 2022-10-13 och 2022-12-10. Styrelsen har även haft arbetsmöten med 
minnesanteckningar.  
 

 
Genomförd verksamhet 
 
Vår strävan är att genomförd verksamhet organiseras i samverkan med anslutna föreningar. 
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I samband med årets distriktsstämma 27 mars, besöktes Nordisk Salong på Dunkers kulturhus i 
Helsingborg.  
 
Vårens medlemsaktivitet den 11 maj var ett besök av Rosengrens bronsgjuteri i Vintrie. Ca 15 
personer deltog. 
 
Höstens medlemsaktivitet den 22 oktober var Konstföreningarnas dag, på temat Konstens kvalitet 

nu och i vår framtid, i samarbete med konstföreningen Söderslätt. Aktiviteten genomfördes i 

Trelleborg. Medverkande var ordförande i Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Gertrud 

Sandqvist, ordförande i Region Skånes kulturnämnd Magnus Lunderquist samt kulturskribent och 

företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar Mathias Jansson. Ulf Söderstrand, 

ordförande i konstföreningen Söderslätt, och Lars Carmén, ordförande i Ystad konstförening, 

redogjorde verksamheten i deras föreningar. Samtliga presentationer finns sammanfattade i ett 

längre reportage. Vänd er till linda.jarlskog@lund.se om ni vill ta del av dessa. Ca 60 personer deltog.  

 

Distriktsledarträff med närliggande distrikt 17 september i Karlshamn 

Styrelsen deltog med fyra representanter. Under träffen delades erfarenheter och vidare besöktes 
Karlshamns konsthall och skulptören Johnny Martinsson i sin ateljé. Nästa träff organiseras av distrikt 
Kalmar. 
 
Förbundets konstbildningsdagar 19-20 november i Jönköping 

Fyra från styrelsen deltog i förbundets konstbildningsdagar. Avsikten var att vi skulle lära oss mer om 
konstpedagogik. Den första dagen bestod av föreläsningar och den andra besökte vi bland annat en 
annorlunda konsthall, Österängens konsthall, som låg i ett köpcenter.  
 
Samarbete med Sensus 

Ordförande och vice ordförande träffade vår kontaktperson på Sensus, Hanna Severinsson den 25 
februari. Ordförande har under året fördjupat samarbetet med Sensus genom att bland annat ingå i 
styrelsen för Sensus region Skåne/Blekinge. Ett mål är att organisera konstbildning i samarbete med 
Sensus. 
 
Samberbete med Region Skåne – Kultur Skåne 
Ordförande, vice ordförande och distriktets studieledare har träffat Jaana Järretorp, företrädare för 
Kultur Skåne, för bland annat ekonomiska frågor. 
 
Årets distriktsledarkonferens i Stockholm 
Ordförande deltog i årets distriktsledarkonferens.  
 
 
 

mailto:linda.jarlskog@lund.se
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Utveckling och förslag till projekt 
 
 
Distriktsstämman våren 2023 
 
Distriktsstämman planeras i samarbete med Ystad konstförening. 
 
Malmö konsthögskola 
 
Riksförbundet Sveriges konstföreningars ordförande, Gertrud Sandqvist, välkomnar styrelsen till att 
arbeta med sitt eget utvecklingsbehov genom att delta i föreläsningar vid Malmö konsthögskola. 
Kontakten kvarstår. 
 
Sommarutflykt till Bornholm våren/sommaren 2023 
 
Ett besök på Bornholm inklusive Bornholms konstmuseum planeras.  
 
Konstföreningarnas dag hösten 2023 
 
Konstföreningarnas dag är tänkt att vara en årlig konferens.  
 
Fortbildning i samarbete med Sensus 
 
Ett fortbildningspaket om Skånsk konst planera. 

 
IT 

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

Under verksamhetsåret har vice 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 reviderats. 

mailto:skane@sverigeskonstforeningar.nu
http://www.facebook.com/SKSkane
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Ekonomi 
 
Medlemsavgiften för Sveriges Konstföreningars anslutna föreningar har varit 900 kr (2022).  
Hälften av medlemsföreningarnas avgifter går till distriktet. Därutöver har bidrag från Statens 
kulturråd erhållits. Detta bidgra uppgick till 26000 kr och användes för att genomföra 
Konstföreningarnas dag i Trelleborg. Balans- och resultaträkning för 2022 redovisas i separat 
dokument.  
 

Kontaktpersoner 

 
Varje ansluten förening har haft en representant från distriktets 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 januari 2023 
 

 ______________________   ___________________   __________________  

Bo Polsten, ordförande Linda Jarlskog, vice ordförande Stefan Agnani, kassör 

  

 ______________________   ___________________  

Ulf Söderstrand ledamot Anja Kärhä, sekreterare 

  

 ______________________   ___________________  

Gunnel Stres, suppleant Ingrid Adolfsson, suppleant  

(ej deltagit under året)  


