
Verksamhetsberättelse konstnärsföreningen Skogen 2019 
 
Styrelsens sammansättning: 
Marie Lindgren ordförande 
Sonia Sjögren vice ordförande 
Åsa Rehnström kassör 
Karin Nordgren sekreterare 
Linda Tubler ledamot 
Elisabeth Andersson suppleant 
Sara Forsström suppleant 
Marlene Josefsson adjungerande 
 
Viktoria Melinder valberedning 
Johan Nyström revisor 
 
 
Antal styrelsemöten och arbetsmöten: 
Styrelsemöte 9 st 
Arbetsmöte 5 st 
 
Medlemsantal: 
29 st 
 
 
Sammanfattning av styrelsens huvudsakliga arbete 2019: 
Styrelsen arbete har under året 2019 fokuserat på att hitta strategier och finansiering av ett 
fortsatt arbete mot sitt långsiktiga mål; etablering av ateljéer och kollektivverkstad på fysisk 
plats i Skellefteå 2021.  
Genom att synliggöra föreningen och dess medlemmar i olika sammanhang och 
konsthändelser, ett flertal dialogmöten med kulturadministration, enkätundersökning av 
kollektivverkstäder runt om i landet och ett antal ansökningar om finansiering, har årets 
arbete genererat ett starkt stöd från kulturenheter inom kommun och region. Det i sin tur 
har medfört möjlighet till en ansökan hos Kulturbryggan och det strukturbidrag som riktar 
sig till orter där nätverk och fysiska platser för konstutövande saknas och vilket har gett 
positivt utfall i en summa av 1,3 miljoner. 
Skogen befinner sig nu i ett gynnsamt läge där etablering av en plats för konstproduktion är 
inom räckhåll och kan genomföras med full kraft.   
 
 
Verksamhet under året: 
Skogen hälsar på  – inventering av framtida samarbeten:  
I Burträsk fick vi en grundlig visning av och inblick i stenfirman Norrstens verksamhet. Olika 
möjligheter till tekniker, material och en mycket positiv inställning till tänkbara framtida 
samarbeten i ett kkv-sammanhang i form av kurs i stenbearbetning. 
I Frostkåge träffade vi Solviks konstkurser där vi fick ta del av lokalernas möjligheter och 
givande samtal om tänkbara samarbeten med konstskolans lärare och deltagare. Vikten av 



att Skogen finns som ett tydligt nätverk att ta del av efter förberedande konstskolestudier 
både som fysisk plats (en kollektivverkstad) och plats för erfarenhetsutbyte poängterades. 
 
 
Fullt Ös:  
För andra året i rad deltog Skogen på Fullt Ös på Nordanå. Denna gång med bilder av Shirly 
Holmberg med möjlighet till färgläggning av nuvarande Västerbottensteatern, alltså ett av 
Skogens tänkbara platser för en framtida kollektivverkstad. Vid invigningen färglade 
kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren vår vision med iver. Ett gott tecken inför 
framtida planer. 
 
 
Skogen presenterar:  
Skogens medlemmar bjöds in till att delta med sitt konstutövande under Open Source i 
utställningshallen på Nordanå och Skogen presenterar – en fiktiv idé om en framtida plats 
för konstproduktion.  
De medverkande blev till antalet 15 konstnärer och därmed byggdes 15 ateljéer i stora salen. 
I den lilla salen fanns möjlighet att delta i workshops, konsthappenings och föreläsningar. 
Mycket positivt med kollegialt erfarenhetsutbyte och för besökare (ca 1000 pers) att kunna 
ta del av flera konstnärliga processer under samma tak. Evenemanget löper över årsskiftet 
och kommer därför att finnas omnämnt även i 2020 verksamhetsberättelse. 
 
 
Enkätundersökning:   
En inventering av kollektivverkstäder i Sverige där ett utskick av frågor gällande hur de 
startat upp, drivs idag, ekonomi samt vilka kringeffekter de har för kommunerna. Ett viktigt 
underlag där erfarenheter samlats från 10 verkstäder. Det ger en uppfattning om hur de 
olika verkstäderna är organiserade, hur de är finansierade och vad de genererar i dagsläget.   
 
 
Presentation av föreningen och dess mål:   
Vid Kulturnämndens möte 5 november fick Skogen utrymme att presentera nuvarande 
verksamhet och mål. Avslutades med relevanta frågor och applåder. Frågan om 
Brunnsteaterns framtid lämnades obesvarad och är fortfarande höljd i dunkel….  
 
 
Ansökningar:  
För att kunna arbeta vidare med och utveckla grunderna för en kollektivverkstad i Skellefteå 
ansöktes det om utvecklingsbidrag hos kulturnämnden i Skellefteå och även hos 
kulturenheten i Region Västerbotten. Efter positiva besked om medfinansiering från dessa 
öppnades möjligheten att göra en större ansökan till Kulturbryggan och dess strukturbidrag 
vilket ledde till ännu ett ja och förprojektering 2020!  
  
 
 
 
 



Samarbeten: 
- Konstkonsulent Marlene Josefsson; planerande av gemensam kurs för fotografering inför 
portfoliovisning år 2020. 
- Konstintendent Anna-Karin Larsson och Open Source i utställningshallen. 
- Konstnärscentrum Nords ordförande Rebecka Adelhult Feklistoff besökte Skogen för 
information om föreningen och råd om ansökningsförfarande. Kc Nord har också haft en 
rådgivande funktion i uppstartsarbetet med en kollektivverkstad i Skellefteå. 
 
  
Möten: 
- Samrådsmöte inför region Västerbottens nya kulturplan 
- Föreningar, kultur o näringsliv har träffats angående Brunnsteaterns framtid vid två 
tillfällen. Syftet var att samordna inför kommande påverkansarbete men tyvärr gick det inte 
att få till stånd just nu. Allt för olika utgångspunkter och möjlighet till samarbeten mellan de 
olika inriktningarna inom de deltagande föreningarna. 
- Löpande möten med konstkonsulent och samordnare och chef på kommunens 
Kulturenhet. 
 
 
Massmedia:  
I samband med ”Skogen presenterar” publicerades en artikel i Norran och ett inslag sändes i 
p4 Västerbotten ”God morgon”, båda med fokus på våra syften med utställningen och 
sambandet med arbetet mot ett  en kollektivverkstad med ateljéer. 
 
 
Sociala media: 
Hemsidan www.skogenkonst.com och instagram är aktiverade. Facebook under diskussion. 
 
 
 
 
//Styrelsen   
 
 
 
  


