
Verksamhetsberättelse SKOGEN, Skellefteå konstnärsförening i Norra Västerbotten 2018 

Föreningen: 

Grundandet av SKOGEN, Skellefteå konstnärsförening i norra Västerbotten. ägde rum den 22 
november 2017 i kaféet på Nordanå då namn, stadgar och styrelse antogs med 19 deltagande 
konstnärer på plats.  
Enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett bildande av en Konstnärlig Kollektivverkstad (KKV) i 
Skellefteå. I anslutning till denna etablera konstnärsateljéer och utformandet av ateljéstöd. Därigenom 
öka möjligheter till yrkesverksamhet för Skellefteås konstnärer då kompetensutveckling och 
samarbeten inom bild- och formkonstområdet möjliggörs genom ateljéer och KKV som fysisk plats.   

Styrelsens sammansättning: 

Marie Lindgren, ordförande 
Sonia Sjögren, vice ordförande 
Karin Nordgren, sekreterare 
Åsa Rehnström, kassör 
Linda Tubler, ledamot 
Elisabeth Andersson, suppleant 
Viktoria Melinder, suppleant 
Johan Nyström, revisor 
Marlene Josefsson, adjungerad ledamot  
Staffan Lidman, valberedning 
Lars Lidman, valberedning 

Föreningens verksamhet 180101-181231 

Föreningen har under året haft 7 styrelsemöten och 4 arbetsmöten samt ett årsmöte. Med 
diskussioner om potentiella lokaler, vilken verksamhet som ska bedrivas, ansökningar för finansiering 
för utvecklande av verksamheten samt nätverkande med kommun, region och näringsliv. Mellan 
mötena sker mailkonversationer mellan styrelsemedlemmarna där vi fortlöpande diskuterar aktuella 
frågor. 

SKOGEN har varit medarrangör till den inspirationsdag i att skriva ansökningar, konstkonsulent 
Marlene Josefsson gav på Nordanå i oktober. Deltagande konstnärer från hela Västerbotten. Kursen 
innehöll både föreläsningar samt en workshop i presentationsteknik och skrivande. 

Projektet SKOGEN hälsar på. Medel söktes och gavs från lokala utvecklingsinsatser från Skellefteå 
kommun. Projektet handlar om att utforska möjliga platser och företag för dels ett konstnärligt 
samarbete samt en konstnärlig produktion. Edelviks folkhögskola och AiR Bygdeträsk har besökts. 
Projektet ej avslutat utan fortsätter 2019. I samband med besöken har gjorts en portabel utställning 
där medlemmar i föreningen kunnat lämna in verk som visats på träplankor som visas tillfälligt på varje 
plats. 

SKOGEN medverkade i kulturarrangemanget ¨Fullt ös¨ på Nordanå i november månad. Där 
utställningen ¨SKOGEN hälsar på¨ visades med information om föreningens verksamhet. 



Vi fick uppmärksamhet i press med ett stort reportage om föreningen på Norrans kultursidor i 
oktober. Där Maria Wallin berättade om vårt arbete i en omfattande text. 

En websida har startats upp och kommer att arbetas vidare med, www.skogenkonst.com, och 
föreningen har ett instagramkonto som uppdateras efterhand. 

Ett flertal möten har genomförts med kommunens kulturchef, kultursamordnare och konsthallschef. 
Även med regionens kulturstrateger och Skellefteå kommuns näringslivsavdelning. 

Under året har möjligheterna för att verka med en kollektivverkstad och ateljéer i Brunnsteatern 
undersökts. Inledande möten med andra intressenter av huset har genomförts och då med Skellefteå 
dans & balett och Skellefteå Musikaliska (Mullberget). Fler möten kommer att äga rum under 2019 för 
inventering av samarbetsmöjligheter och att då Brunnsteatern kan finnas kvar som alternativ till 
kommande kollektivverkstad. 

Samarbeten 

Fortlöpande möten och samtal med:  
Konstkonsulent Marlene Josefsson (MAN) vilken också arbetade med den förstudie som grundlade 
intresset för ett etablerande av ett KKV i Skellefteå. 
Kontaktperson kultur & fritid, konstintendent Anna-Karin Larsson, initiativtagare till förstudien av ett 
KKV Skellefteå. 
Konstnärscentrum Nord. 

Medlemmar 

Vid årets slut 2018 var vi 20 medlemmar i föreningen. Arbetet med att sprida information kommer att 
förenklas i och med ny hemsida. 

Styrelsen SKOGEN, 17 mars 2019


