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Hej medlem!
Den 5-6 maj möttes den nya styrelsen för ett första ordinarie styrelsemöte i Gävle.
De viktigaste punkterna var planering inför BRAK och utdelning av vårens
projektmedel.

"Du är här" - tittskåp till hylla N (geografi och resor), Gottsunda bibliotek av Maria Lewis

Utdelade projektmedel
Till den här ansökningsomgången mottog Kc Nord 16 projektansökningar men inga
ideskissansökningar. Följande medlemmar tilldelades projektmedel:
Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Åsa Maria Hedberg- Att pinka revir!
Nils Olof Hedenskog - PAN
Maria Lagerborg – Maybe moving
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
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Gunilla Samberg – Min kropp
Helena Wikström – Mutoscope

Inställda projektmedel
Tyvärr måste utdelningen av projektmedel i oktober utgå. Styrelsen väljer att satsa
pengarna på BRAK men hoppas på förståelse då branschdagarna är något som
många medlemmar kommer kunna ta del av.

BRAK
Kulturrådet har glädjande beviljat 200 00 kronor till BRAK 2019. Under
branschdagarna i Gävle den 25-26 september bjuder KC Nord in till dialoger,
konstnärspresentationer och föreläsningar. Med utgångspunkt i begreppet
territorium vill branschdagarna öppna upp för samtal kring konstens möjligheter och
utmaningar i förhållande till den norrländska geografin. Inbjudan med information
om anmälan skickas ut i juni.

Mobilitetsstöd
KC Nords styrelse vill uppmuntra er som bor i Västerbotten att söka mobilitetsstöd
för resan till BRAK. Ansökningsdatum före BRAK är den 15 maj och den 15 augusti.
Ansökningsblanketter går att beställa från:
marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
fanny.carinasdotter@konstframjandet.se

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.

Nya medlemmar och årets medlemsavgift
Vi välkomnar följande nya medlemmar:
Sonia Sjögren, Malin Wikström, Christina Västerbo, Karin Bäckström, Karin
Nordgren, Cecilia Hultman, Gustaf Lord och Jon Krantz Perman.
För er som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019 vill vi påminna om att göra
det!

Sköna majhälsningar från styrelsen
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