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Sammanfattning av Styrelsens huvudsakliga arbete 2021 

Styrelsens arbete under året 2021 har fortsatt att fokusera på att bygga strategier och finansiering 

för arbetet mot sitt långsiktiga mål, etablering av ateljeer och kollektivverkstad. Skogen har kunnat 

stanna kvar i de fysiska ateljeerna och verkstäderna på Kanalskolan under ett år till, tom 31a augusti 

2022.  

Verksamhet under året: 

Skogen bygger: 

Projektledning: 

Genom Kulturbryggans strukturbidrag har vi fortsatt haft möjlighet att fokuserat arbeta med 

underlag till etablering av kollektivverkstad med tillhörande ateljeer. Projektledning och styrgrupp är 

Skogens styrelse som också tar det övergripande besluten. Marie Lindgren, Åsa Rehnström, Karin 

Nordgren och Sonia Sjögren har varit projektansvariga. 

Kulturnämnden gav Skogen tillgång till Kanalskolan för ateljeer och kollektivverkstad ännu ett år. 

Uppbyggnaden av verksamheten i Kanalskolan har pågått under etapper sedan inflyttning, med trä, 

keramik, textil/screen och metallverkstad med svets samt data med bildbehandling och fotoskrivare, 

foto med kamera och studioblixtar och projektrum samt åtta ateljeer plus inköp av material och 

behörig utrustning. Ett bokningssystem finns att använda för medlemmarna. Fler introkurser till 

verkstäderna kommer att genomföras. 

Skogen sökte ett utrustningsbidrag från Staten Kulturråd för inköp av utrustning till verkstäderna bla 

en keramikugn inhandlades.                                                                                                                                  

 



Skogen Presenterar. 

 

Aktiviteter och kurser: 

Take over, fom Januari 2021 Medlemmar aktiverar Skogens instagramkonto för egen presentation av 

sitt konstnärsskap. 

Föreläsning, i Juni 2021 i samarbete med MAN, med Sebastian Dahlqvist, konstnär, ordf. i Den 

kollektiva hjärnan samt delaktig i ART LAB Gnesta. 

Ateljemöte, i Juni 2021 för bollande av ideer kring verkstäderna, kurser, workshops vilket utmynnade 

i bla en prova på screenkurs i verkstan. 

Workshop Experimentellt måleri, i September 2021 i samarbete med Solviks och Edelviks 

folkhögskolor, med Konstnär Linnea Therese Dimitriou. Utvärderingsmöte hölls i Oktober. 

Portfoliokurs, November 2021 med Marlene Josefsson, Madeleine Sillfors MAN och 

Konstkonsulenterna VB.  

Utbildningsdagen/seminariet, för politiker och tjänstemän i samarbete med Konstkonsulenterna i 

VB/MAN Museum Anna Nordlander ” Vilken betydelse har konst och konstnärer för ett samhälle i 

förändring?” med föreläsare som bl. andra Anna Larsson Konsult utredare kultur och 

konstnärspolitik, Sara Edström KRO Riks och Staffan Westerlund KKV Riks, som vi inte kunde 

genomföra pga då rådande coronarestriktioner,  men mynnade dock ut i Manifestet, En plats för 

konst, med texter från föreläsarna som färdigställdes under 2021 och trycktes upp i två omgångar, 

alla medlemmar har erhåller ett exemplar.    

Glöggbuffe, December 2021 Medlemsträff i verkstäderna, mingel, julpyssel. 

Medlemsenkät, Mars 2022, gällande användande av verkstäderna samt feed back om vad vi kan bli 

bättre på.  

                                                            

Skrivelser: 

Skrivelse till Kulturnämnden i Maj 2021 angående en förlängning för fortsatt nyttjande av 

Kanalskolan. 

Skrivelse till Kommunstyrelsen under våren och hösten 2021, angående Brunnsteatern, vid 

medverkan i Nordanåutredningen. 

 

Massmedia: 

Under rubriken ”Skogen får stanna i Kanalskolan” skrev Emma Ronneklev, Norran i September 2021 

en artikel , helsida, om Konstnärsföreningen Skogen och förlängningen av kontraktet på Kanal för 

ännu ett år.  

                  

 

       



Möten: 

Samrådsmöte hölls under våren 2021 med politiker och tjänstemän i syfte att diskutera olika vägar 

framåt för att hitta en långsiktig plan för en konstnärlig kollektiv verkstad i Skellefteå. Möten med 

andra kulturföreningar har hållits för att hitta samarbetsformer inför ett större kulturutövarhus.    

Artfighters, möte i Juni och September 2021 i samarbete med Konstpedagoger, MAN, Solvik och 

Edelvik i nätverkande för konstaktörer. Löpande möten med Konstkonsulent Marlene Josefsson har 

hållits. Samt visningar för bla Skellefteå Rotaryklubb, Skellefteå Konstförening mfl. av KKV Skogens 

ateljeer och verkstäder på Kanal. 

//Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


