
Protokoll nr 8/2015-2016 

Värmlands Konstnärsförbund  

Styrelsemöte den 17 oktober 2016 kl 1700 

Bibliotekshuset i Karlstad plan 4 

Gäst Ingela Wessmark, Karlstads kommun  

Närvarande: Bertil Bengtsson (ordf), Björn Molin, Annika Eriksdotter (del av mötet), 
Kerstin Wessberg (suppl), Johan Magnusson, Karin Fast Aronsson (sekr). 

*** 

Ingela Wessmark, från kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun, berättade om 
arbetet på nämnden och sin roll som kultursekreterare. 

Ingela tipsade om möjligheten att söka bidrag/stipendier från kommunen. Mer om 
detta kan läsas på kommunens hemsida. Även en liten lokal intill bibliotekets skapar-
verkstad kan lånas ut till föreningen, som i sin tur kan låta konstnärer visa och pre-
sentera sin konst. 

*** 

§1  

Mötet öppnades. 

§2  

Dagordningen godkändes. 

§3  

Kerstin W valdes till justerare och Karin FA till mötessekreterare. 

§4 

Antal möten bestämdes till ca en gång/månad och lämplig dag är torsdagar, kl 17.30.  

§5 

Styrelsepost gällande sekreterare, Karin F A valdes.  

Bertil B undersöker till nästa möte möjlighet att köpa in tjänsten som kassör då ingen 
i styrelsen är villig att ta denna uppgift. 



§6 

Ett axplock från styrelsens visioner inför framtiden.. 

• Konstnärsförbundets medlemmar borde synas och engageras mer i debatten, inte 
enbart vid höstsalongerna.  

• Medlemmar kan även bjudas in till styrelsemöten. 

• En samlingsplats saknas där vi kan mötas över en fika men även träffas för olika 
sammankomster, få utbildning exvis i att bygga hemsidor, rådgöra inför egna ut-
ställningar, tips vad gäller skattefrågor osv. 

• Lyssna till nyutbildade konstnärer för att ta del av ”senaste nytt”, deras tankar, för-
väntningar och visioner.  

• Även konstnärer som varit med länge kan delge sin historia, ge inspiration, fortbild-
ning, konsthistoria mm. 

• En serie med föredragskvällar, med deltagare från KRO.  

• Medlemmar bör vara intresserade, en inventering av medlemmarnas vision kan gö-
ras. 

• Konstfrämjandets lokal nyttjas inte på heltid, kan vara en möjlig mötesplats. 

• Bjuda in museichefer och medlemmar till ett styrelsemöte.  

• Jörgen Svensson ordnade tidigare artist-talk i anslutning till utställningar men få 
kom. 

• Mer konstframtid än konsthistoria, lyssna till yngre nyutbildade konstnärer. 

• Enkät bör gå ut till medlemmarna för att höra vad vi alla i förbundet vill.  

• En presentationsrunda ut i länet för att uppmärksamma kommunerna att vi finns. 

• Utbytesverksamheten bör fortsätta. Bra om Margaretha J kan fortsätta med det ar-
betet. 

• Det saknas en konstkonsultent/kulturpolitiker som kan driva frågorna i länet. 

• Trist med Värmlands museums passivitet, exvis har konst inte köpts in på flera år.  

• Landstinget är däremot mycket aktiva och gör mycket positivt för konsten.  

• Kanske bjuda in till decemberglögg för medlemmarna? 



§7  

 
Övrigt. Web-sidans medlemsregister ses över av Annika och Björn. Margaretha J 
jobbar vidare med sidan.  

§8 

 
Mötet avslutades. 

  

Nästa möte bestämdes till torsdagen den 24 november 2016 kl 17.30.  

Lokal meddelas senare.  

Ordf Bertil Bengtsson         Sekr Karin Fast Aronsson       Just Kerstin Wessberg 


