
Konstnärscentrum Nord

VERKSAMHETSPLAN 2015-2018

Konstnärscentrum Nord är en ideell förening med ändamål att främja yrkesverksamma 
konstnärers arbetsmarknadsintressen. KC Nord är en länk mellan utövande konstnärer och 
deras uppdragsgivare. Föreningen verkar för att skapa arbets- och inkomsttillfällen samt att 
konstnärernas yrkeserfarenhet och kompetens utvecklas och tillvaratas. 

KC Nord vill också arbeta för att projekt där genusperspektiv, barns kontakt och tillgång till 
konstnärlig verksamhet och projekt som berör olika typer av funktionshinder prioriteras. 

VERKSAMHETSMÅL OCH HANDLINGSPLAN
 
Synliggöra KC Nords arbete för medlemmarna genom att:

• se till att information från KC Nord når alla medlemmar genom ett komplett och korrekt 
medlemsregister med mejladresser.

• fortsätta arbetet med att göra en mer informativ hemsida.

• regelbundet skicka ut ”KC tipsar” med information om arbetstillfällen, konstnärliga 
gestaltningsuppdrag och annan arbetsmarknadsinformation till medlemmar med 
mejladress samt lägga ut informationen på hemsidan.

• presentera projekt som fått bidrag från KC Nord på vår hemsida.

• skicka medlemsbrev med information om vad styrelsen i KC Nord gör och vad som 
pågår i föreningens namn.

• i samband med årsmöten och andra arrangemang låta medlemmar presentera 
konstnärliga projekt som fått stöd av KC Nord.



Utveckla KC Nords verksamhet genom att:

• verka för att branschdagarna blir ett återkommande tillfälle där konstnärer och andra 
aktörer inom konstområdet är samlade för att utbyta erfarenheter, kompetensutveckla 
och belysa konstens villkor och utvecklingsmöjligheter i norra Sverige.  

• arbeta för att synliggöra KC Nord som en samarbetspartner och resurs i regionala-, 
landstings- och kommunala sammanhang.

• verka för ett tätare samarbete med AF Kultur och länskonstkonsulenterna i regionen.

• delta i dialogmöten och i andra sammanhang där planerna för nya konstresurscentrum 
utformas. 

• utveckla nya arbetsskapande verksamheter för konstnärer. 

• sprida den nya foldern och se till att den finns tillgänglig på högskolor, museer och 
andra aktuella institutioner för att nå nya medlemmar och informera om KC Nord.

Stärka KC Nord ekonomi genom att:
                                           

• söka verksamhets- och projektbidrag från regioner, landsting och andra instanser.

• fortsätta arbetet med att värva fler medlemmar.

Arbeta för att villkoren på konstnärernas arbetsmarknad stärks genom att:

• föra en mer noggrann statistik för att se vilka av våra arbetsområden (tex idéskiss och 
projektbidrag) som ger mest effekt i form av arbeten för våra medlemmar.

• följa upp på vilket sätt idéskiss- och projektbidrag skapar arbete för att kunna förbättra 
ansökningskriterierna.

• verka för att 1% regeln tillämpas i alla kommuner och landsting i vår region.  

• verka för att MU-avtalet efterföljs i alla kommunala och statliga verksamheter inom vår 
region.

• samverka med andra konstnärsorganisationer tex KRO/KIF och KLYS i gemensamma 
frågor/arbetsområden.


