
     

Hej medlem! 

Här kommer information från Konstnärscentrum Nord. 

Årsmötet 

Den 17 mars höll Kc Nord årsmöte, medlemsmöte - med bl.a. 
projektpresentation av Sandra Berg Mozard - och festmiddag på KKV i 
Härnösand. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer 
att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM) 

Ny styrelse 

Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Enda skillnaden från föregående år 
är att Mark Frygell har avgått och Maria Lewis har tillkommit. Eftersom 
Maria bor i Gävle kommer hon att, vid sidan om Marie Lindgren, bli en 
god förstärkning i det nu påbörjade arbetet inför BRAK. Maria kommer 
att ha hand om idéskissansökningar och Instagram. Övriga i styrelsen 
har fortsatt samma ansvarsområden som tidigare (se hemsidan under 
rubriken KONTAKT). 

Nuvarande styrelse: 
Eirin Pedersen (Jämtland) 
Marie Lindgren (Gävleborg) 
Maria Lewis (Gävleborg) 
Eva-Leena Skarin (Västernorrland) 
Kristina Nilsdotter (Västerbotten/Norrbotten) 

BRAK 2019 

Dagen innan årsmötet hade styrelsen ett möte med konstkonsulenterna 
i Kc Nords region, på vilket temat för nästa BRAK (Branschdagar för 
konstområdet i norr) samt samarbete mellan konstkonsulenterna och Kc 
Nord diskuterades. 

Fixa din hemsida! 

Kc Nord erbjuder genom sin webbansvarige (Bengt Frank) hjälp med att 
göra en hemsida alternativt hjälp med att ändra den du redan har. 
Erbjudandet gäller också webbsupport. Upplägget handlar om 
wordpress-sidor på webbhotellet one.com, som man sedan själv kan 
uppdatera. 

Ett webbhotell hos one.com kostar idag 240:-/år. Kostnaden för själva 
uppläggningen kommer att ligga runt 2 500:-. Starthjälp ingår i paketet. 
Vid annan support görs en överenskommelse om arvode. Kontakta 
Bengt Frank genom kontakt@kc-nord.org. 

 
 

 

Kulturvalet och konstpolitiken 
Har du sett Kulturvalets valkompass på nätet? Här kan du jämföra dina åsikter 
med partiernas och skicka ett budskap till den som blir kulturminister efter valet 
2018. 

http://www.kulturvalet.se/ 

Behöver du tips om hur du kan påverka konstpolitiken i din egen kommun inför 
valet 2018? KRO har skapat en manual för detta ändamål. Ladda hem manualen 
här, som worddokument: 

4 aktiviteter för att påverka konstpolitiken i kommunvalet 2018 

Ekonomikurs i Umeå 

KRO anordnar en kurs om ekonomi och företagande (bokföring, moms, 
deklaration, mm) för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer samt 
konststuderande. Kursen är avgiftsfri och hålls i Umeå den 9 april. Anmälan görs 
på: www.kro.se/content/grundkurs-för-företagare#overlay-context= 
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World Art Day 

Den 15 april är det World Art Day - värd att fira! På Konstmässan Supermarket 
firas den redan fredag 13 april (begränsat antal platser). 

http://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2018/03/21/world-art-day-
konsttarta-och-kulturvalet/ 

Konsten att delta söker mentorer 

Konsten att delta är ett nationellt integrations- och berikningsprojekt med syfte 
att föra samman utlandsfödda och inrikesfödda bild- och formkonstnärer liksom 
regionala och interkulturella nätverk. Just nu söks mentorer på flera håll i landet, 
bl.a. i Norrbotten och Västernorrland. Mer info om detta hittar du 
på: www.kro.se/konstenattdelta 

 

 

 

Foto: Anja och Tomas Örn, från projektet Landskapet och skulden, 2016 

 

Deadline för ansökningar 15 april 
Nu närmar sig nästa deadline för ansökningar om projektmedel och 
idéskissbidrag. Vi har på senare tid fått in ytterst få ansökningar om 
medel till idéskisser, och vill därför påminna om att konstnärers egna 
initiativ till att forma och presentera möjliga gestaltningsuppdrag för 
en potentiell arbetsgivare/inköpare är en utmärkt chans till att få 
referenser - som ofta krävs - till ansökningar om offentligt utlysta 
uppdrag. Och via Kc Nord finns även denna finfina chans att få 
skissarbetet finansierat! 

Kom ihåg att ansökan ska vara styrelsen till handa senast den 15 april! 
Ni hittar ansökningsblanketter på hemsidan och skickar ansökan via e-
post till projekt@kc-nord.orgrespektive ideskiss@kc-nord.org. 

Projektredovisningar 

Styrelsen håller på att gå igenom utdelade projektmedel och vill 
påminna er, som ännu inte har gjort det, att redovisa era projekt! 

Instagram och hemsida 

Tipsa oss om utställningar, projekt och annat! Skicka material som du 
vill att vi lägger upp på Instagram genom att maila till ideskiss@kc-
nord.org! 

För att uppdatera dina uppgifter på vår hemsida, kontakta 
medlemsansvarig på medlem@kc-nord.org. 

  

Glad Påsk! önskar Styrelsen i Kc Nord 
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