KC Nord Nyhetsbrev april 2019

April 2019
Årsmöte
Den 23 mars höll Kc Nord årsmöte och medlemsmöte i Gävle på Vävaren. Förutom
årsmötesförhandlingar, avtackades avgående styrelseledamöterna Kristina
Nilsdotter och Eva-Leena Skarin. Jöran Österman presenterade ett berörande
projekt som tilldelats medel av KC Nord. Han har tillsammans med Karin Österman
fotograferat nyfödda med värmekamera. Årsmötet avslutades med en fest som
ateljéföreningen Gaffel anordnade. Verksamhetsberättelsen och
årsmötesprotokollet kommer att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM).
Kc Nords nya styrelse från vänster:
Eirin Pedersen, Maria Lewis, Marie
Lindgren, Hans Kvam, i datorn:
Rebecka Adelhult Feklistoff, i
mobilen: Karin Hesse, bakom
kameran: Bengt Frank

Ny styrelse
Vid årsmötet valdes en ny styrelse, den består nu av fem ordinarie ledamöter och
två suppleanter (nytt för i år). Ny ordförande blir Rebecka Adelhult Feklistoff.
Avgående ordförande Eirin Pedersen stannar glädjande nog kvar i styrelsen som
vice ordförande.
Ordinarie ledamöter:
Rebecka Adelhult Feklistoff ordförande/konstprojekt (Västerbotten)
Eirin Pedersen vice ordförande/facebook (Jämtland Härjedalen)
Marie Lindgren utvecklingsansvarig/BRAK (Gävleborg)
Maria Lewis BRAK (Gävleborg)
Bengt Frank webansvarig/medlemsfrågor (Norrbotten)
Suppleanter:
Hans Kvam idéskiss (Jämtland Härjedalen)
Karin Hesse (Västernorrland)
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Transit av Rebecka Adelhult Feklistoff

KC Riks
Kc Riks håller årsmöte i juni. Då ska det beslutas om riksstyrelsen ska bestå av tio
ledamöter, mot tidigare fem. Kc Nords två representanter i riksstyrelsen blir i så fall
ordföranden och vice ordföranden. Kulturrådet beviljade i år extra medel till
Skapande skola och Kc Öst arbetar med att skapa en digital plattform för Skapande
skola projekt som ska gälla för hela landet.
BRAK 2019
Årets branschdagar för konstområdet i norr äger rum i Gävle den 25-26 september,
spara datumet! Mer information kommer, se också www.brak2019.se
Deadline för ansökningar 15 april
Nu närmar sig nästa deadline för ansökningar om projektmedel och idéskissbidrag.
Kom ihåg att ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april!
OBS OBS! Finansiering av BRAK 2019 är inte klar ännu, styrelsen väntar svar på
ansökningar. Om de inte blir beviljade eller inte beviljade fullt ut kan det bli så att
höstens projektmedel måste utgå. Vi hoppas givetvis att kunna dela ut projektmedel
även i höst men vill flagga för att det kanske inte går.
Ni hittar ansökningsblanketter på hemsidan och skickar ansökan via e- post till
projekt@kc-nord.org respektive 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!
Hemsida
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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.
Facebook
På Kc Nords Facebooksida finns tips på gestaltningar, utställningar och annat
intressant som rör konstvärlden. För de som inte har Facebook kan man på
hemsidan se det som lagts ut.
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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