
 

Dagordning

§ 1.   Mötets öppnande.
§ 2.   Anteckning av mötesdeltagare och antalet inkomna poströster.   
§ 3.   Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare. 
§ 4.   Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. 
§ 5.   Fastställande av dagordning. 
§ 6.   Uppläsning av förra årsmötets protokoll.
§ 7.   Kc Nords årsredogörelse (verksamhetsberättelse och räkenskap). 
§ 8.   Revisorns berättelse.
§ 9.   Årsmötets beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Kc Nords styrelse. 
§ 10. Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper. 
§ 11. Årsmötet beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Konstnärcentrums huvudstyrelse 
§ 12. Fastställande av årsavgift till regionen (medlemsavgift). 
§ 13. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag. 
§ 14. Beslut om regionstyrelsens storlek. 
§ 15. Val av styrelseledamöter. 
§ 16. Val av 1-2 revisorer. 
§ 17. Val av valberedning och sammankallande. 
§ 18. Övriga ärenden. 
§ 19. Avslutning.

INFORMATION INFÖR DIGITALT MÖTE

Anmäl dig till årsmötet senast den 18/3 genom att skicka ett mejl till kontakt@kc-nord.org.
Vi skickar en länk innan mötet så att du kan logga in.

Styrelsen gör sitt yttersta för att detta ska fungera men skulle det dyka upp problem i samband 
med uppkoppling med enskilda medlemmar så ber vi om överseende med det.

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen för Konstnärscentrum Nord

Medlemsavgift /Serviceavgift:
Om du glömt att betala avgiften för 2021 (200 kr) går det bra att swisha till 123-674 42 96 
(märk 2020 och namn på den/de inbetalningen gäller) eller gör en inbetalning till plusgirokonto: 
48 20 66 – 8.Kom ihåg att ange avsändare.

Kontaktuppgifter: Är dina kontaktuppgifter och e-postadress aktuella? Kontrollera på hemsidan 
www.kc-nord.org och mejla ändring till medlem@kc-nord.org 

facebook.com/konstnarscentrumnord  instagram.com/konstnarscentrumnord_kcnord/

KALLELSE OCH INBJUDAN TILL
KC NORDS ÅRSMÖTE 2021 

Nytt datum: Lördagen den 20 mars 2021  
Tid: Årsmöte kl 15.00 - ca 16.00
Plats: Zoom

mailto:kontakt@kc-nord.org
http://www.kc-nord.org
http://instagram.com/konstnarscentrumnord_kcnord/


OM KONSTNÄRSCENTRUM
Konstnärscentrum är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata de yrkesverksamma 
konstnärers arbetsmarknadsintresse. Det innebär att aktivt verka för att skapa arbets- och 
inkomsttillfällen, utveckla konstnärernas arbetsområden och verka för att konstnärers yr-
keserfarenhet och kompetens 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. Antal yrkesverksamma konstnärer som är medlemmar i Konst-
närscentrum ligger runt 1300. Konstnärscentrums huvudstyrelse består av två represen-
tanter från varje regionförening och är den grupp som samordnar och förvaltar centrala 
ärenden. Huvudstyrelsen företräder Konstnärscentrum gentemot rikstäckande organisa-
tioner och myndigheter. 

OM KONSTNÄRSCENTRUM NORD (Kc Nord)
Konstnärscentrum Nords verksamhetsområde omfattar Gävleborg, Västernorrland, Jämt-
land/Härjedalen, Västerbotten och Norrbottens län. Styrelsen har under 2020 bestått av 
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Kc Nords ekonomi har under året baserats 
på medel från Kulturrådet, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag från Region Väster-
norrland, Region Jämtland, Region Norrbotten och ett bidrag från Region Västerbotten.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ANSVARSOMRÅDEN             
Det planerade årsmötet i mars fick p.g.a. av restriktioner i samband med pandemin ställas 
in, istället blev det ett digitalt årsmöte via Skype den 9 maj. Vid årsmötet valdes följande 
styrelse:

   KONSTNÄRSCENTRUM NORD

    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
!

Ordinarie Ansvarsområde

Rebecka Adelhult Feklistoff, Västerbotten Ordförande och ekonomi

Maria Lewis, Gävleborg Vice ordförande och Skapande skola

Eirin Pedersen, Jämtland/Härjedalen Idéskiss, Facebook, avgick vid årsskiftet.

Gustaf Lord, Gävleborg Webbansvarig

Emil Österholm, Västernorrland Projektmedel



MEDLEMMAR

Kc Nord hade per 2020.12.31:
244 betalande medlemmar, därav 186 kvinnor och 58 män. 
Åldersfördelningen är följande: 26 - 35 år: 15 st.  36 - 49 år: 59 st.  50 - 64 år: 84 st.  
65 år och äldre: 86 st.     
Föreningen fick 9 nya medlemmar under året.

STYRELSENS ARBETE/ÅRETS VERKSAMHET

Coronapandemin och dess konsekvenser för våra medlemmar har genomsyrat årets verk-
samhet och påverkat styrelsen arbete. Alla möten utom ett har varit digitala och med en i 
stora delar ny styrelse har det varit tråkigt att inte kunna träffas och lära känna varandra. 
De digitala mötena har ändå fungerat väl och på sikt kan vi se fördelar med digitala möten 
då vårt verksamhetsområde geografiskt sett är mycket stort.

Tidigt, i det som senare visade sig bli en långdragen pandemi, kontaktade vi konstkonsu-
lenterna för att undersöka vilka åtgärder som planerats och för att ta del av de enkätun-
dersökningar som gjorts i regionerna. Under våren formulerade styrelsen ett förslag till in-
satser i samband med pandemin. De sammanställdes tillsammans med övriga regioners 
idéer till ett gemensamt coronaprogram från Konstnärscentrum. Listan med förslag till in-
satser i tre olika faser – akuta, medelakuta och långsiktiga har framförts till Kulturdeparte-
mentet, KLYS och Kulturrådet genom skrivelser och möten.

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex ordinarie styrelsemöten (17-18 
januari i Umeå, alla övriga digitalt) samt löpande telefon- och e-postkontakter. 

Suppleanter

Maria Ahlström, Jämtland/Härjedalen Medlemsansvarig

Karin Öst, Gävleborg Ordinarie från årsskiftet när Eirin avgick.

Extern medarbetare

Britt-Lis Lindqvist, Västerbotten Kassör och medlemsregister

Firmatecknare

Rebecka Adelhult Feklistoff och Britt-Lis Lindqvist.

Valberedning

Marie Lindgren (sammankallande), Bengt Frank och Hans Kvam

Revisor

Godkänd revisor Birgitte Kok, Hera Revision AB.



Arbetsområden och samarbeten under året:

Uppstart för BRAK 2022 – Branschdagarna för konstområdet i norr (BRAK) är ett åter-
kommande arrangemang vart tredje år, i olika regioner inom KC Nords område, där konst-
närer och andra aktörer inom konstsektorn kan samlas och diskutera konstnärspolitiska 
frågor och utbyta erfarenheter om konstens villkor och utvecklingsmöjligheter i norra Sve-
rige. Hittills har BRAK anordnats i Ö-vik, Luleå/Boden och Gävle. Styrelsen har påbörjat 
planeringen av BRAK 2022 som ska äga rum i Östersund. Föreningen följer en utarbetad 
treårsplan för arbetet med branschdagarna, planering och utförande sker i nära samarbete 
med konstkonsulenten i berörd region.

Konstfrämjandet Gävleborg – driver ett pilotprojekt Optik X som ska utmynna i en resi-
densverksamhet med Geneve. Kc Nord har fått frågan om att vara samarbetspartner i pro-
jektet och har tackat ja till det.

Konstmuseet i Norr – Kc Nord blev under våren kontaktade av Konstmuseet I Norr som 
var intresserade av ett samarbete och två styrelseledamöter deltog i digitala möten med 
dem. Den initiala idén förändrades under året och i slutändan deltog en styrelsemedlem, 
Maria Lewis, och en medlem, Marie Lindgren, i juryarbete för Konstmuseet i Norr.

Infrastruktur inom konstområdet - KKV Skogen i Skellefteå bjöd under hösten in till en 
utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner men den blev inställd p.g.a. coronapande-
min. Istället sammanställde man ett manifestet om vikten av produktionsplatser för konst. 
Kc Nord har bidragit med en text till manifestet. Konstnärscentrum Nord ser ett stort behov 
av att utveckla infrastrukturen inom konstområdet i norr. Det kan handla om produktions-
platser för konst, konstnärsdrivna projekt och samarbeten interregionalt. Under 2018-20 
har KC Nord stöttat den nystartade konstnärsföreningen Skogen i Skellefteå som arbetat 
för att staden ska få kollektivverkstäder. Föreningen vill verka för fler liknande samarbeten 
med aktörer inom konstområdet i norr.

Kultur Gävleborg – Kc Nord har inlett diskussioner om ett samarbete med Kultur Gävle-
borg som syftar till att ta fram Skapande skola-projekt. Målsättningen är att det ska resulte-
ra i fler arbeten för våra medlemmar.

Konstdepartementet - Konstdepartementet är en digital bokningsplattform för Skapande 
skola som initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella 
centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum 
och Konsthantverkscentrum. Konstdepartementet syftar till att underlätta information, 
marknadsföring och bokning av professionella bild- och formutövare till skolan. Konstde-
partementet började lanseras nationellt under 2020. KC Nords målsättning är att förankra 
Konstdepartementet i vårt verksamhetsområde och genom workshops utbilda våra med-
lemmar i hur de kan formulera Skapande skola projekt och lägga upp dem på den nya 
plattformen. I augusti kunde Kc Nords medlemmar delta kostnadsfritt i en workshop om 
Konstdepartementet som arrangerades av Kc Öst.

Handlingsplan – styrelsen har antagit en Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och 
sexuella trakasserier.



IDÉSKISS 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 ungefär hälften av de ekonomiska resurserna ska förmedlas till medlemmarna i 
form av projektmedel och idéskissbidrag. Vid ansökningsomgången i april kunde vi se ett 
ökat antal ansökningar som en effekt av pandemin. Behovet av fria medel är mycket stort 
och under 2020 har styrelsen genom inställda fysiska möten och omfördelning av resurser 
delat ut sammanlagt 290 000 kronor i projekt- och idéskissbidrag. 

Genom projektmedel vill Kc Nord stödja konstprojekt som initieras och drivs av medlem-
marna. Vägledande 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. 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 kontaktats och är intresserad av ett gestaltningsför-
slag. Först efter presentationens genomförande och uppdragsgivares signatur kan 
idéskissbidraget rekvireras. Projekt och idéskissbidragen är skattepliktiga, erhålls max en 
gång per år och endast efter att tidigare beviljade projektmedel är redovisade.

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

Projektmedel tilldelades följande konstnärer och projekt:

Jenny Persson – Svart, vitt och gråskalan däremellan              
Johannes Samuelsson – Robertsforsgruppen
Kerstin Lindström – Knutpunkt
Knutte Wester – You can´t show my face
Linda Spjut – Gråtkväde
Linda Svedberg – Hägring
Malin Wikström – Avståndet mellan oss
Mikael Arvidsson – Nya perspektiv från ett berg
Peter Endahl – Är Gävle lilla Paris?
Seyda (Sida Mohammed) – Fotoprojekt för Gävles hjältar
Therese K Agdler – Kartografi
Ina Palm – Den ensamma tranans dans
Clarissa Siimes - Dunsta 
Shirly Holmberg – Älgtornet  
Linda Petersson – Minnesstenar 
Margareta Klingberg – Farväl Sven Edin
Per-Anders Agdler – Everything is connected 
Mari Vedin – Rödlistan  
Brita Weglin – Kaamos- i väntan på ljuset 
Sandra Mozard – Tröstformler och helande poem

Samt fyra idéskisser till:
Elin Alexandra Sundström  
Anita Berg
Lisa W Carlsson  
Janne Björkman  



HUVUDSTYRELSEN
Tillsammans med de övriga regionföreningarna inom Konstnärscentrum har Kc Nord arbe-
tat för att möta effekterna av pandemin och på bästa sätt kunna stötta medlemmarna på 
kort och lång sikt. Gemensamt har vi formulerat handlingsplaner inom olika fokusområden 
för att långsiktigt verka för att konstnärernas arbetsmarknad stärks och utvecklas. 

Under året har huvudstyrelsen arbetat gentemot KLYS och Kulturdepartementet för att be-
lysa vår viktiga uppgift att stötta våra medlemmar under pandemin. Kontakten mot Kultur-
rådet har intensifierat för att få del av förstärkningsstöd. Huvudstyrelsen sökte krisbidrag 
från Kulturrådet som beviljades med 1,1 miljoner kronor. Kc Nords representanter i huvud-
styrelsen har varit Rebecka Adelhult Feklistoff (ordinarie) och Eirin Pedersen (suppleant).

MEDLEMSINFORMATION

Årsmöte – All information i förbindelse med årsmötet kommer fortsättningsvis att skickas 
digitalt utom till de medlemmar som inte har en e-postadress. Årsmötesprotokoll och verk-
samhetsberättelse läggs ut på hemsidan.

Nyhetsbrev – Fem digitala nyhetsbrev har skickats ut med information om styrelsens ar-
bete, ansökningsfrister, inbjudan till kurs med mera har skickats ut till medlemmarna.

Hemsida, Facebook och Instagram – Hemsidan är KC Nords främsta verktyg för att 
sprida information om genomförda konstprojekt och idéskisser samt informera om före-
ningens inre arbete. Nyhetsbrev, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och relevanta 
konstpolitiska texter återfinns där, liksom information om hur man söker stöd. Informatio-
nen på hemsidan har anpassats enligt GDPR-direktivet. Kc Nords har en Facebooksida 
och ett Instagramkonto, där läggs information ut om gestaltningsuppdrag, utställningar,  
Artist in Residence, evenemang och annan relevant information för medlemmars yrkesut-
övning. Inläggen på Facebooksidan kan också ses på hemsidan för de som inte har konto 
på Facebook.

STYRELSEN TACKAR FÖR DET GÅNGNA ÅRET!

Rebecka Adelhult Feklistoff                  Maria Lewis

Gustaf Lord                 Emil Österholm

Eirin Pedersen                 Karin Öst

Maria Ahlström



Styrelsens förslag till årsmötet 2021

Kc Nords styrelse föreslår att årsmötet beslutar att ändra antalet ordinarie styrelseledamö-
ter från 5 till 7 och att beslutet ska gälla från och med årsmötet 2021. 
Det innebär att vi återgår till det antal som gällde före år 2017, då årsmötet beslutade att 
minska antalet styrelsemedlemmar till 5. 

Bakgrund och motivering

Under de år som gått sedan 2017 har det tillkommit 2 suppleanter i styrelsen så att det för 
närvarande är 5 ordinarie och 2 suppleanter (dock en vakant). Då suppleanterna uppma-
nas att närvara vid styrelsemöten och dessutom även får egna ansvarsområden så före-
slår styrelsen att föreningen återgår till ordinarie antal styrelseledamöter 7 stycken. Vi har 
också ett behov av att fördela arbetsuppgifter på fler personer. Dessutom kräver BRAK en 
stor arbetsinsats. 
Det kostar föreningen lite mer i årsarvoden men eftersom vi kommer att övergå till fler digi-
tala möten och därmed sparar in pengar på resor och övernattningar så anser vi att före-
ningen har råd med detta. 

Styrelsen för Konstnärscentrum Nord

                                             



FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSMÖTET 2021 

Valberedning har varit Marie Lindgren, Bengt Frank och Hans Kvam

                                                                                                                                                                                                                           

Valberedningens förslag till ledamöter för Konstnärscentrum Nords styrelse 2021 är:        
Om stämman inte godkänner styrelsens förslag om 7 ordinarie ledamöter kommer    
2 ledamöter väljas till suppleanter. 

RÅDGIVANDE POSTRÖST – Klipp ut och skicka

Mina förslag till lediga poster, enligt valberedningens eller eget förslag; personen/personerna jag föreslår har 
gett sitt medgivande till att arbeta i Kc Nords styrelse. Ledamöter namn, adress och telefon: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum, underskrift och namnförtydligande: 

Röstsedeln måste vara Rebecka Adelhult Feklistoff, Östra Prinsgatan 28, 903 22 Umeå tillhanda    
senast 19 mars.

Nuvarande styrelse:

Rebecka Adelhult Feklistoff, Västerbotten ordinarie 2 av 2 år

Maria Lewis, Gävleborg ordinarie 2 av 2 år

Emil Österholm, Västernorrland ordinarie 1 av 2 år

Eirin Pedersen, Jämtland ordinarie, avgick 31/12-20 1 av 1 år

Gustaf Lord, Gävleborg ordinarie nyval 1 av 2 år

Karin Öst, Gävleborg suppleant/ordinarie från 1/1-21 1 av 1 år

Maria Ahlström, Jämtland Härjedalen suppleant 1 av 1 år

Rebecka Adelhult Feklistoff, Västerbotten ordinarie, omval 2 år

Maria Lewis, Gävleborg ordinarie, omval 2 år

Emil Österholm, Västernorrland ordinarie 1 år kvar

Karin Öst, Gävleborg ordinarie, nyval 2 år

Gustaf Lord, Gävleborg ordinarie 1 år kvar

Maria Ahlström, Jämtland/ Härjedalen ordinarie, nyval 2 år

Birgitta Linhart, Norrbotten ordinarie, nyval 2 år


