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Styrelsen 13 möten varav 11 styrelsemöten, 1 årsmöte och 1 medlemsmöte. Alla har dokumenterats och
diarieförts.
Styrelsemedlemmarnas närvaro har varit hög. Samverkan med medlemmarna har förts via mail, infobrev,
medlemsmöte, Facebook och Hemsidan, som Öyvind Huseid varit ansvarig för.
Konstforum@hotmail.se
www.Kavlingekonstforum.se
Utställningskommittéansvariga:
Inga Bengtsson, Anders Bengtsson och Jan-Åke Kristoffersson.
Marknadsföringsansvariga:
Bo Hellberg, Essie Friman, Anja Kärhä och Eva Hallkvist
Inledning
KONSTFORUM har i år arrangerat 5 utställningar. Samtliga i Lilla Kulturhuset Mejerigränden. Kulturhuset
som ägs av Kävlinge kommun och inriktningen är prioriterad för kulturaktiviteter.
Det har för oss och våra besökare varit en tillgång att ha en s.k. fast utställnings- och besökslokal.
Flest besökare hade vi på Höstmarknaden, närmare 900 besökare.
Vi har satsat på att marknadsföra föreningen via olika medier och personliga kontakter, vilket har varit till
gagn för föreningen.
Inför en del av utställningarna har vi annonserat i Kävlinge Nya samt fått Sydsvenskan och Hallå att göra
reportage om Konstforum.
Anja Kärhä och Öyvind Huseid ansvarar för underlaget till Evenemangskalendern - digitalt, som ges ut av
Kontakt Kävlinge.
Nära samarbete med kultursamordnaren Heidi Viman, Kultur och Fritid, Kävlinge Kommun.
Vi deltagit på informationsmöten om aktiviter på Handelsplats Center Syd, HPCS, som vill skapa en
samverkan mellan föreningslivet/kulturen och handeln.
Medlemskap i föreningen - Kävlinge Furulund Samverkan.
Föreningsdag på Järavallen för att öka samarbetet mellan kommunen och föreningarna. Inga Bengtsson och
Anja Kärhä representerade föreningen.
Medlemmar
Föreningen har under året haft 46 medlemmar varav 41 var aktiva och 5 var stödmedlemmar.

Utställningar/aktiviteter
Vi har arrangerat/deltagit i följande;
Utställningar;
- Påsk/konstrunda
- Vårmarknad
- Höstmarknad
- Ungdomsutställning
- Julmarknad
Aktiviteter
- Medlemsmöte
- Fotograf Eva Hallkvist har undervisat i fotografi, under våren och hösten, vilket har bidraget till ökad
kännedom om fotokonsten.
- På Handelsplats Center Syd, HPCS, en aktivitet i augusti för barn med asfaltkritemålning.
- Samarrangemang med MIK- musikförening där vi ansvarade för skapande målaraktivitet i
Folkets Park.
- Offentlig utsmyckning av Humlan av Robert Hansen i Folkets Park
- Sillamarknaden i Barsebäcks hamn. Frågetävling, vår Bildgåta, bilder tagna från bygden av Eva
Hallkvist.
Vi tackar våra sponsorer
Färgtema, skänkte Färg/målningsmaterial till arrangemanget i Folkets Park
Konst till utlottning vid närvarolotteriet, medlemsmötet i november skänktes av Essie Friman, Jan-Åke
Kristoffersson, Anders Bengtsson och Anja Kärhä. Eva Hallkvist skänkte fotokonst och Jan-Åke
Kristoffersson skänkte akvareller till försäljning på Sillamarknaden.
Hemsida
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Medlemsgalleriet erbjuder medlemmarna att synas med sina verk
samt att berätta om sitt konstnärskap. Ett ypperligt tillfälle till ”gratis” marknadsföring.
Foton finns från våra utställningar, uppdelade per utställningsår.
Information om föreningen och hur man kan bli medlem, vad det kostar m.m.
På Facebook läggs ”veckans profil”. Öyvind börjar överst på medlemslistan och ser till att även alla nya
exponeras. Uppskattat forum så skicka in bilder och text.
Slutord
Som ny ordförande under detta år vill jag innerligt tacka för förtroendet.
Styrelsens medlemmar har visat betydande engagemang och kompetens för sina uppdrag.
Vi tackar alla Konstforums medlemmar för era verk som ställts ut till besökarna glädje.
”En konstupplevelse ger mersmak och ett känslouttryck som förmedlas på olika konstnärliga sätt.”
På styrelsens uppdrag

Anja Kärhä
Ordförande
Kävlinge den 8 januari 2017

Anders Bengtsson
Sekreterare

