
                                       Verksamhetsplan för Konstnärsföreningen Skogen 2021.  

Vision att etablera en Konstnärlig kollektivverkstad, ateljeer ooch ateljestöd i Skellefteå kommun 

genom att arbeta med följande områden: 

Lokaler: 

Fortsatt arbete med att undersöka möjligheter till lokaler och ateljeer, i Kanal och Brunnsteatern. 

 -  Genom möte med andra föreningar och samarbeta runt frågan. 

-   Skicka in ansökan för fortsatt hyra, drift av pop up-ateljeer och verkstäder i Kanalskolan. 

 

Egna initierade projekt och arrangemang: 

Samrådsmöte: Nytt samrådsmöte planeras för politiker och tjänstemän till den 12 april, Vikten av ett 

KKV i Skellefteå som leds av Marlene Josefsson via zoom.                                                                               

Ny Logga och flyer tas fram för användning till marknadsföring, information och synliggörande av 

föreningen.                                                                                                        

Manifestet: En plats för konst. Sprunget ur den inställda utbildningsdagen, Vilken betydelse har konst 

och konstnärer för ett samhälle i förändring. Trycks sedan pressrelease och pdf på hemsidan samt 

Instagram, för spridning av Manifestet till berörda och intresserade. 

 

Medlemmar: 

Samla in ideer till evenemang/event som inkommit/kommer in från medlemmarna. 

Fortsätta med nyhetsbrev minst 4gg/år. 

Medlemsmöten, digitala? 

Konstnärspresentationer sk Take Over av Skogens Instagramkonto pågår under vårvintern och våren. 

 

Kurser, föreläsningar, kompetensutveckling: 

Portfoliokursen med Madeleine Sillfors fortsatt planering, möjligen den går att genomföra digitalt. 

 

Politiskt påverkansarbete och skrivelser: 

Skrivelse till Kommunstyrelsen inskickad gällande Brunnsteatern som kulturutövarcentrum och vikten 

av ett KKV i Skellefteå.                                                                                                                                    

Fortsatt löpande möten med Kulturen. 

Samarbeten: 

- Konstkonsulent Marlene Josefsson. 

- Kultur/Skellefteå Kommun. 

- Skellefteå Konstförening. 

- Näringslivsenheten Skellefteå Kommun. 



Möten: 

Möte med Kulturnämnden Skellefteå Kommun för redovisning av Skogens projekt.                                                                     

Möte med Inflyttarservice Skellefteå Kommun för information om att Skogens finns så de i sin tur kan 

informera nyinflyttande konstnärer.                                                                                                            

Visningar av KKV Skogens ateljeer och verkstäder för nyinflyttade konstnärer som ev vill hyra. 

 

Deltagande i arrangemang: 

Skellefteå Årets kulturkommun, deltagande/synliggöra lokala kulturen? 

Media: 

Upprätthålla kontakten med Maria Wallin, Norran och Sara Meidell VK.  

 

Ekonomi: 

Projektmedel 

Arrangemangsstöd 

Årligt verksamhetsanslag 

 

//Styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


