Hej medlem!
Den 22-23 nov hade styrelsen möte i Stockholm och Gävle. Det började med en träff med två
handläggare på Kulturrådet och därefter med två representanter för Kc Öst. Mötet fortsatte dagen
därpå i Gävle, på Gaffel där det viktigaste var att besluta om utdelandet av projektmedel.

Möte med Kulturrådet
Mötet med Kulturrådet handlade om två saker, dels att undersöka om det går att få ekonomiskt
stöd för arrangerandet av branschdagar i Gävle 2019 och dels att undersöka rykten om att Kc
Nord inte kan dela ut projektmedel till medlemmar. Handläggarna var sympatiskt inställda till
branschdagar och förstod betydelsen av att konstfältet i Norrland möts och att arrangemanget är
konstnärsstyrt. Ekonomiska medel för arrangemanget verkade dock svårare att uppdriva,
handläggarna ansåg inte att BRAK var publikt nog för att kunna söka projektmedel. Här skiljde
åsikterna sig åt. Konstnärscentrum har inkluderat medel till finansiering av BRAK i sin
verksamhetsansökan för 2019 till Kulturrådet, samtidigt som styrelsen undersöker andra
möjligheter.
Den andra saken var uppfattningen att Kc Nord inte skulle kunna dela ut projektmedel direkt till
medlemmar. Frågan hade kommit upp på ett möte som huvudstyrelsen haft med Kulturrådet. Det
visade sig att det var den juridiska sidan som Kulturrådet eventuellt skulle se på, men frågan har
inte hög prioritet. Ingen anledning till panik med andra ord. Styrelsen påpekade att det bara är Kc
Nord som delar ut ”fria medel” i sin region, det vill säga medel som enskilda konstnärer kan söka
och som är interregionala. Det behövs med andra ord inte en förening som mellanhand. Styrelsen
påpekade också att även om medlen som Kc Nord disponerar är små, kan ett jakande svar på en
ansökan medföra att projekt som annars inte skulle ha genomförts blir gjorda och att ett positivt
svar från Kc Nord kan ses som en form för ”kvalitetssäkring” när man söker från andra finansiärer.
Också tanken bakom idéskissansökningar blev berörd, att de kan ses som ett sätt för konstnärer
att öva sig inför större gestaltningsuppdrag.

Kc Nords styrelse: Britt-Lis Lindqvist (adjungerad styrelsemedlem), Marie Lindgren, Maria Lewis. Utanför bild:
Eirin Pedersen

Huvudstyrelsens konferens i Strängnäs 10 – 12 oktober
På mötet med representanterna för Kc Öst diskuterades hur Kc kan lobba mot myndigheter för att
höja beviljningarna till oss, vilket inte indexreglerats eller höjts sedan 2007. Också projektet att
utveckla hela Konstnärscentrum som utformades på huvudstyrelsens konferens 10-12 oktober i
Strängnäs diskuterades. Projektet går ut på att ”modernisera” Kc utan att det som särskiljer Kc blir
borta. På konferensen efterlystes en tydlig röst/ansikte/person utåt som kan representerar hela Kc
gentemot media, myndigheter och andra organisationer. Och att huvudstyrelsen skulle kunna
utökas till 10 ledamöter i stället för som nu 5, att det skulle vara 2 ledamöter från varje förening för
att få en bättre dynamik. Diskussioner om detta kommer att följas upp på nästa möte som
huvudstyrelsen har. Inte alla Kc-föreningar är eniga i ovanstående förslag.

Utdelade projektmedel
Till ansökningstillfället 15 oktober hade det kommit in 1 idéskissansökan och 6
projektansökningar, samlat söktes det för 252 00 kr. Det delades ut 89 000 kr och i summan
inkluderas ett Idéskissförslag à 10 000. Följande projektansökningar fick stöd:
Bert Linné - I Lindegrens spår
Elin Ståhl - Varandet, kroppen och rörelsen som strategi
Gunilla Löfgren - Ljudsatta labyrinter
Gunilla Åsberg AV4 - AV4 kompetensutvecklar
Simon Gran Danielsson - Kollektiv väggtidning
Styrelsens motivering är att alla projekt har en tydlig nyskapande inriktning. Flera tidigare
beviljade projekt har redovisas och några av dem kommer att presenteras på hemsidan.

Nya medlemmar
Vi önskar Linda Maria Thompson välkommen. Kul att vi blir flera! Uppmana gärna kollegor att bli
medlem, 200 kr/år

HJERPEN : RADBAND (2017) konstnärlig gestaltning: Janne Björkman och Eirin Marie Solheim Pedersen

Nyheter och påminnelser
Nytt från styrelsen
Kc Nord stödjer aktivt föreningen Skogens arbete med att bygga upp en KKV-verksamhet i
Skellefteå, likaså genom att medverka till utbyggnaden av mobilitetsstöd i Västerbotten.
Styrelseledamöter har också deltagit på nationella konferenser och seminarier för att främja
konstnärers möjligheter till yrkesverksamhet.
Huvudstyrelsen har lämnat in ett remissvar på den konstnärspolitiska utredningen. Den och
remissvaret finns på hemsidan.

Hemsida
Erbjudandet att få hjälp med en hemsida gäller fortfarande. Bengt Frank, Kc Nords
webbansvarige, gör hemsidan, alternativt hjälper till att ändra en redan befintlig. 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 de som avslutat projekt men inte redovisat dem ännu, att göra det snarast.
Kc Nord har en policy att presentera utvalda avslutade projekt på hemsidan om inspiration och
synliggöring.

Idéskisser
Det har kommit in få idéskissansökningar under en period och styrelsen uppmanar medlemmar
att komma in med förslag. Idén med dem är att ge dig som medlem en möjlighet att närma dig
konstnärliga gestaltningsuppdrag genom att själv initiera ett sådant. Mer information finns på
hemsidan.

Sociala medier
På Kc Nords Facebooksida (som också kan ses på hemsidan) får man tips om
gestaltningsuppdrag, utställningar och andra konstarrangemang från de fem nordligaste länen.
Följ oss på :www.facebook.com/konstnarscentrumnord

Uppdatering av kontaktinformation
För att uppdatera dina uppgifter på hemsidan, kontakta medlemsansvarig: medlem@kc-nord.org.
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