Hej medlem!
Utdelade projektmedel
Den 21-22 maj höll styrelsen möte i ett soligt och varmt Gävle.
Den viktigaste punkten på dagordningen var naturligtvis
genomgången av ansökningar och beslut om fördelning av
medel. Denna gång hade 8 projektmedelsansökningar, om
sammanlagt ca 140.000 kr, inkommit och 95.000 kr fördelades
på dessa. Idéskissansökningarna lyste dock med sin frånvaro.

Kriterier för projektansökningar
Kriterierna för projektmedelsansökningar har ändrats. De
kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.
https://kc-nord.org/projekt/

GDPR
Ni finner information om dataskyddsförordningen GDPR och Kc
Nords medlemsregister på Kc Nords hemsida under rubriken
MEDLEM.

Foto:
Margareta Klingberg, från projektet Solidarisk syIt, 2011-2018
(pågående)

Konstnärspolitisk utredning
Den 28 mars överlämnade Konstnärspolitiska utredningens särskilda
utredare Ann-Christin Nykvist betänkandet Konstnär – oavsett villkor?
till Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.
Konstnärscentrums huvudstyrelse kommer att lämna in ett remissvar
(något som även enskilda personer kan göra). Remissvar ska vara inne
senast 30 augusti.
Här kan du läsa betänkandet:
https://www.regeringen.se/496594/contentassets/9e77d09ab00c405bb0998490511ff2f4/konstnar--oavsett-villkor-sou-201823.pdf

Nya arvodesrekommendationer
KRO
har
uppdaterat
sina
http://www.kro.se/mu-och-avtal

arvodesrekommendationer:

Ska Kc ha en nationell ordförande?
Konstnärscentrums huvudstyrelse höll årsmöte och möten i Stockholm
den 1 juni. Då beslutades att ett utvidgat styrelsemöte, med minst två
deltagare från varje region, ska hållas i oktober. Vid detta möte ska
bland annat organisatoriska frågor diskuteras - till exempel om
Konstnärscentrum behöver en nationell ordförande.

Vidare kan berättas att Kc Öst och Kc Väst har lämnat in var sin
projektansökan til Statens konstråds Kunskapsnav offentlig
konst. Delar av Kc Östs projekt omfattar hela landet, så möjligen kan
även vi i norr beröras om projektet beviljas.

X(sites)
X(sites) är ett land art-projekt som Kc Väst driver för andra året i rad.
Förra året gavs jobb till 27 konstnärer, i år till 18.
På dokumentationssajten landart.se kan du läsa om X(sites) och andra
land art-projekt - utställningar, projekt gjorda av konstnärer på egen
hand och konstpedagogiska land art-projekt. Hit kan professionella
konstnärer sända in sitt material för publicering på nätet.
http://www.landart.se/

Konstnärscentrums huvudstyrelse, från vänster:
Mats Nordlund (Kc Väst), Staffan Lind (Kc Syd), Eirin Pedersen (Kc
Nord), Anna Ridderstad (Kc Öst) och Sture Söberg (Kc Mitt).

Tips & påminnelser
Egen hemsida?
Vi vill åter tipsa om Kc Nords medlemserbjudande, att genom
webbansvarige, Bengt Frank, få 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.
Redovisa projektmedel!
Styrelsen vill påminna er om att redovisa era projekt - ni som
ännu inte har gjort det!
Varför så få idéskisser?
Intresset för idéskissansökningar har under lång tid varit lågt. Idén
bakom är att ge dig som medlem en möjlighet att närma dig
konstnärliga gestaltningsuppdrag genom att själv initiera ett sådant.
Mer information finns på hemsidan.
Kc Nord på nätet och i sociala medier
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!
Hitta oss även på facebook, ta del av nyheter och tipsa!
www.facebook.com/konstnarscentrumnord
För att uppdatera dina uppgifter på vår hemsida, kontakta
medlemsansvarig på medlem@kc-nord.org.

Ha en underbar sommar! önskar Styrelsen i Kc Nord

Kc Nords styrelse, från vänster:
Eirin Pedersen (ordförande, Facebook), Maria Lewis (idéskissmedel,
Instagram), Eva-Leena Skarin (projektmedel), Kristina Nilsdotter
(medlemsärenden, nyhetsbrev) och Marie Lindgren (vice ordförande,
BRAK, hemsida)

