
OM KONSTNÄRSCENTRUM

Konstnärscentrum är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata de yrkesverksamma konstnä-
rers arbetsmarknadsintresse. Det innebär att aktivt verka för att skapa arbets- och inkomsttillfällen, 
utveckla konstnärernas arbetsområden och verka för att konstnärers yrkeserfarenhet och kompe-
tens utvecklas och tillvaratas. 

Konstnärscentrum består av fem fristående regionala föreningar: Kc Syd, Kc Väst, Kc Mitt, Kc Öst 
och Kc Nord. Dessa förvaltas av egna styrelser, tillsammans cirka 35 förtroendevalda ledamöter. 
Antal yrkesverksamma konstnärer som är medlemmar i Konstnärscentrum ligger på drygt 1200. 

Konstnärscentrums huvudstyrelse består av två representanter från varje regionförening och är 
den grupp som samordnar och förvaltar centrala ärenden. I huvudstyrelsen representeras Kc Nord 
av ordföranden och en annan styrelseledamot. Ordförande för huvudstyrelsen är Anna Ridderstad 
från Kc Öst. Huvudstyrelsen äskar medel från Kulturrådet och fördelar dessa bland regionföre-
ningarna. Beviljade medel från Kulturrådet har under ett flertal år legat på strax över 2 miljoner, en 
summa som inte har indexreglerats sedan 2007. Av medlen från Kulturrådet avsätts en summa till 
huvudstyrelsens arbete, av de återstående fördelas 70 % lika mellan de fem föreningarna och res-
ten efter en vedertagen nyckel baserat på föreningarnas medlemsantal. Huvudstyrelsen företräder 
Konstnärscentrum gentemot rikstäckande organisationer och myndigheter. 

OM KONSTNÄRSCENTRUM NORD (Kc Nord)
Konstnärscentrum Nords verksamhetsområde omfattar Gävleborg, Västernorrland, Jämtland-Här-
jedalen, Västerbotten och Norrbottens län. Styrelsen har under 2019 bestått av fem ordinarie le-
damöter och två suppleanter. Kc Nords ekonomi har under 2019 baserats på medel från Kulturrå-
det, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag från Region Jämtland och Region Norrbotten samt 
deltagaravgifter och beviljade medel till BRAK2019.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ANSVARSOMRÅDEN 
Vid årsmötet i Gävle den 23 mars 2019 valdes följande styrelse:

Rebecka Adelhult Feklistoff: Ordförande / projektmedelsansvarig, Västerbotten                                
Eirin Pedersen: Vice ordförande / ekonomiansvarig, Jämtland Härjedalen                                        
Marie Lindgren: Branschdagar / Utvecklingsansvarig, Gävleborg                                                                  
Maria Lewis; Branschdagar 2019 / Skapande skola, Gävleborg,                                                                                              
Bengt Frank; Medlemsfrågor / webbansvarig, Norrbotten                                                                              
Hans Kvam; Suppleant / idéskissansvarig, Jämtland/Härjedalen                                                                   
Karin Hesse; Suppleant (avgick i juni), Västernorrland. 

KONSTNÄRSCENTRUM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
!  



Firmatecknare: Eirin Pedersen och Britt-Lis Lindqvist har varit firmatecknare var för sig.

Extern medarbetare: Britt-Lis Lindqvist: Kassör, medlemsregister
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MEDLEMMAR
Kc Nord hade per 2019.12.31:
242 betalande medlemmar, därav 177 kvinnor och 65 män. 
Åldersfördelningen är följande: 26 - 35 år: 19 st.  36 - 49 år: 68 st.  50 - 64 år: 88 st.  
65 år och äldre: 67 st.     
Föreningen fick 28 nya medlemmar under året, vilket är rekord!
 

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex ordinarie styrelsemöten (alla i Gävle) samt 
löpande telefon- och e-postkontakter. Utöver dessa möten har Marie Lindgren och Maria Lewis 
haft planeringsmöten inför BRAK varje vecka under delar av året. Vid en del av dessa möten har 
även andra styrelsemedlemmar deltagit antingen på plats i Gävle eller via telefon/skype. En av sty-
relsens suppleanter (Karin Hesse) valde tidigt under året att kliva av sitt arbetet i styrelsen så i 
praktiken har vi haft en suppleant.

Styrelsen har:

• Arbetat med att förbereda och genomföra branschdagarna  för konstområdet i norr (BRAK 2019) 
som gick av stapeln i Gävle 25-26 september. 

• Deltagit i dialogmöte kring utkastet till Västerbottens kulturplan och lämnade i juni in ett re-
missvar. Kc Nord lämnade synpunkter kring följande frågor; enprocentsregeln, konstens plats i 
sammanslagningen mellan landsting och region, mobilitetsstöd, armlängds avstånd och utveck-
ling av samarbete med centrumbildningarna. 

• Varit rådgivande i Västerbottens konstkonsulenters arbete med att bygga en digital plattform för 
konstområdet.

• Stöttat den nybildade föreningen Skogen i Skellefteå som arbetar för att staden ska få konst-
närsverkstäder. Marie Lindgren har varit styrelsens representant i detta arbete.

• Haft en representant, Maria Lewis, i arbetsgruppen för Skapande skolaprojektet Konstdeparte-
mentet.

• Haft ett informationsmöte om Kc Nord på Nordanå i Skellefteå. Mötet riktade sig till konstnärer 
som var intresserade av att söka medlemsskap i föreningen.

Huvudstyrelsen
Konstnärscentrums huvudstyrelse beslutade vid årsmötet att utöka styrelsen med fem suppleanter 
(5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter). Kc Nords representanter har under det gångna året va-
rit Eirin Pedersen (ordinarie) och Rebecka Adelhult Feklistoff (suppleant). KcH har haft förutom 
årsmötet haft tre sammanträden i Stockholm.



BRAK 2019
Branschdagarna för konstområdet i norr (BRAK 2019) genomfördes 25 -26 september i Gävle. 
Sammanlagt under de två dagar som evenemanget pågick deltog strax över hundra personer. Tju-
go olika yrkeskategorier var representerade, från konstnärer till kulturchefer. Konstkonsulenterna 
från de fem nordligaste länen fanns på plats liksom en handläggare från Kulturrådet. Konstnärerna 
var den största yrkesgruppen, med närmare sjuttio närvarande varav över hälften var medlemmar i 
Kc Nord. Tjänstemän från kulturadministrationen var den näst största gruppen. 

Första dagen pågick arrangemanget på Folkets Hus och den andra dagen på Gävleborgs 
Länsmuseum, festen på onsdag kväll hölls i den Gamla Katolska kyrkan. Dagarnas tema handlade 
om Norrland som konstnärligt territorium. 

Bland programpunkterna fanns Mårten Medbo som talade om sin avhandling ”Konsten som språk” 
och Ann Traber, analytiker på konstnärsnämnden som belyste temat genom statistik över fördelade 
medel till regionen. Hanna Isaksson från Resurscentrum för konst i Norrbotten berättade om hur 
de arbetar i länet och Gävles fristadskonstnär  Seywan Saeedian medverkade i ett samtal med Ka-
tarina Jönsson Norling. Konstnärer från de fyra nordliga länen höll presentationer utifrån temat och 
Konstnärernas Riksorganisations nya ordförande Sara Edström talade om begreppet armlängds 
avstånd.

Kulturrådet beviljade KC Nord ett projektbidrag på 200 000 kronor till BRAK. Även alla Norrlands-
regioner samt Gävle kommun och ateljéföreningen Gaffel bidrog med ekonomiska medel till 
branschdagarna. 

Den utvärderingsenkät som skickades till samtliga deltagare efter BRAK visar att en övervägande 
majoritet gav positiv feedback till evenemanget och anser att branschdagarna utgör en viktig mö-
tesplats för konstområdet i norr.

IDÈSKISS OCH PROJEKTMEDEL 
Ekonomiskt stöd till konstprojekt och idéskisser utgör Kc Nords största enskilda utgiftspost utöver 
styrelsearvoden, resor och administrationsutgifter. Målsättningen har under många år varit att un-
gefär hälften av de ekonomiska resurserna ska förmedlas till medlemmarna i form av projektmedel 
och idéskissbidrag. I år har principen frångåtts då styrelsens beslutade att höstens utdelning av 
projekt och idéskissmedel skulle utgå på grund av BRAK. Styrelsen grundade detta beslut på att 
branschdagarna kommer många av Kc Nords medlemmar till del både som deltagare och medver-
kande i programmet.

Syftet med projektmedel är att stödja konstprojekt som initieras och drivs av medlemmarna. Väg-
ledande för att få medel till konstprojekt är att de bör vara utåtriktade, visuella/hörbara, offentliga 
och leda till arbetsskapande verksamhet. Stödet ges företrädesvis till projekt i inledningsskedet. 
Mångfaldsperspektiv bör alltid beaktas. Under året har det bland annat beviljats stöd till projekt 
som involverat unga kvinnor genom workshops och performance, utforskande och skapande av 
arbetsmaterial och tekniker samt hur man kan inta en ny plats för konst och välkomna andra att 
delta.

Ansökan görs två gånger per år – 15 april och 15 okt. 

Syftet med idéskissbidraget är att ge medlemmar möjlighet att själva initiera och utföra en idéskiss 
för konstnärlig gestaltning. Ansökan sker i två steg och förutsätter att en uppdragsgivare har kon-
taktats och är intresserad av ett gestaltningsförslag. Först efter presentationens genomförande och 
uppdragsgivares signatur kan idéskissbidraget rekvireras. Projekt och idéskissbidragen är skatte-
pliktiga, erhålls max en gång per år och endast efter att tidigare beviljade projektmedel är redovi-
sade.



Under 2019 inkom 16 projektansökningar, den totala summa som ansökts var 400 598 kr. Inga an-
sökningar om idéskissbidrag har inkommit under under året.

Sammanlagt har 105 000 kr förmedlats till följande konstnärer och projekt:
Andreas Brännström – Minnessten     
Gunilla Samberg – Min kropp     
Gustaf Londré – To marsch, to marsch     
Gustaf Lord – Ringar på vattnet     
Helena Wikström – Mutoscope     
Maria Lagerborg – Maybe moving     
Nils Hedenskog - PAN      
Åsa Hedberg- Att pinka revir     

Höstens utdelning av projekt och idéskiss utgick på grund av BRAK.

MEDLEMSINFORMATION

Årsmöte: All information i förbindelse med årsmötet skickas som vanlig post, verksamhetsberät-
telsen läggs ut på hemsidan. 

Nyhetsbrev: Sex digitala nyhetsbrev med information om styrelsens arbete, ansökningsfrister, in-
bjudan till BRAK med mera har skickats ut till medlemmarna.

Hemsida, Facebook och Instagram: Hemsidan är KC Nords främsta verktyg för att sprida infor-
mation om genomförda konstprojekt och idéskisser samt informera om föreningens inre arbete. 
Nyhetsbrev, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och relevanta konstpolitiska texter återfinns 
där, liksom information om hur man söker stöd. Informationen på hemsidan har anpassats gente-
mot GDPR-direktivet. 

På Kc Nords Facebooksida läggs information ut om gestaltningsuppdrag, utställningar, Residence, 
evenemang och annan relevant information för medlemmars yrkesutövning. Inläggen på Facebook 
kan också ses på hemsidan för de som inte har ett konto på Facebook. Styrelsen har i blygsam 
skala återupptagit användandet av Kc Nords Instagramkonto.   

Erbjudande om hjälp att göra en hemsida har förmedlats till medlemmar genom nyhetsbrev och på 
hemsidan. 

KONSTNÄRSCENTRUM NORDS STYRELSE TACKAR FÖR DET GÅNGNA ÅRET!

          Rebecka Adelhult Feklistoff                                                               Eirin Pedersen
            

             Marie Lindgren                                                                               Maria Lewis                     

  Bengt Frank                                                                                    Hans Kvam


