
 SKOGEN - verksamhetsplan 2019 

Vision: 
Etablera en konstnärlig kollektivverkstad, ateljéer och ateljéstöd i Skellefteå kommun 
genom att arbeta med följande områden: 
  

Lokaler 
Fortsatt arbete med att undersöka möjligheter till lokaler och ateljéer i Brunnsteatern.  
- Genom att möta andra föreningar och samarbeta runt frågan. 
- Ta reda på den faktiska driftskostnaden för Västerbottensteatern. 
-   Skicka in skrivelser till kulturnämndens politiker angående lokalbehovet. 
-   Undersöka alternativa lokaler. 

Egna initierade projekt och arrangemang 
-   ”Skogen hälsar på” fortsätter sina nedslag fram till mitten av april 2019. Besöker Solvik, stenhug-
geriet i Burträsk Norrsten, Martinssons Trä (Svedia, Mewell plåtslageriet/svets) inventerar samar-
betsmöjligheter i sammanhang med konstproduktion. 
-   Förslag på öppen föreläsningar -Galleri Syster självorganisering och utveckling (Galleri Lillasys-
ter), konstnärspresentationer ”Konstnärens arbetsfält”. 
 -   Konstmanifestation på stan – varför konst? Samarbete med andra föreningar med konstutövare, 

konstskolorna, estetgymnasium.  

Inbjudan till i arrangemang 
-   ”Skogen presenterar” Skellefteå konsthallen december 2019 
-    ”Fullt ös” Nordanåområdet Kultur&fritid november 2019 

Kurser/kompetensutveckling för medlemmar 
- Presentationsteknik, fortsättnings fotografering av verk. I samarbete med konstkonsulenten.        
-   Skriva om konst/konstkritik med Ida Rödén, Volym. I samarbete med konstkonsulenten. 
- Formtagning/skulptur i stora och små format, förslagsvis i samarbete med Solvik och Edelvik?. 

Hösten 2019. 

Övriga samarbeten/föreläsningar: 
-  ”Offentliga gestaltningar och löskonstinköp i Skellefteå kommun” Konstintendenten Anna-Karin 

Larsson och Peter Lundström berättar om kommunens tillvägagångssätt.   

Ekonomi 
-   Ansöka om Kulturbryggans strukturbidrag september månad 2019. 
-   Verksamhetsutvecklingspengar från Kulturnämnden januari månad. 



-   Arrangörsstöd Kulturnämnden vid öppna föreläsningar och presentationer. 
-   Projektstöd Region Västerbotten. 

Medlemsarbete 
-   Sprida information om SKOGEN och dess mål för intresset av medlemskap genom en informativ 
hemsida och instagram.  
-   Nyhetsbrev 2ggr/år. 
-   ”Häng med SKOGEN” medlemsmöte med fri diskussion med mingelafton, 1 gång per halvår med 
utgångs i frågeställning eller föreläsare. 
-   Föreläsningar och kurser (se ovan) 

Hemsida 
-   Uppbyggnaden av en enkel, informativ hemsida slutförs.  

Kartläggning 
-  Enkätundersökning av andra kollektivverkstäders verksamhet och effekt slutförs 

Politiskt påverkansarbete 
-   Grundlig presentation för kulturnämndens ledamöter av vad en kollektivverkstad innebär, dess 
funktion och möjligheter.  
-   Påminnelse om regeringens nyutkomna utredning om konstnärers villkor och nuvarande  rege-
rings löfte om förbättrade villkor för yrkesverksamma konstnärer genom skrivelser och insändare. 

Samarbeten 

-   Konstkonsulenten Marlene Josefsson 
-   Konstnärscentrum Nord. 
-   Kultur/Skellefteå kommun 
-   Skelleftebygdens Konstförening  
-   Näringslivsenheten Skellefteå kommun 

Media 
-   Upprätthålla kontakten med Norran och Maria Wallin.   


