VERKSAMHETSRAPPORT 2019

OM KKV GBG

Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg är arbetsplats för yrkesverksamma konstnärer,
konsthantverkare, designer och andra professionella konstutövare med anknytning till bildoch formområdet. Vi håller till vid Klippan i Göteborg där vi har de översta två våningarna
av den anrika Toppsockerfabriken.
Vi är en ideell förening som ägs av sina medlemmar och i stort sett drivs av volontärarbete
ända sedan starten 1974 och vi har i dagsläget drygt 500 medlemmar som nyttjar våra 17
verkstäder för att göra offentliga utsmyckningar, beställningsuppdrag eller för att utveckla
sitt eget konstnärskap.
Genom våra kurser är vi den största vidareutbildaren av form- och bildkonstnärer i
Västra Götalandsregionen, och våra utbildningar vänder sig både till profesionella och en
intresserad allmänhet.

KONTAKT &
ORGANISATION

Besöks- & kontaktadress: Sockerbruket 44, 414 51 Göteborg
Telefon: +46 (0)31–246813
Epost: info@kkvgbg.se
Org: 857203-9421
Bankgiro: 179-1540
Hemsida: kkvgbg.se
Facebook: facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg
KKV GBG:s logotyp är designad av Maria Kask: www.mariakask.se
Framsida: En udda fågel i samspråk med en helt vanlig kattmänniska, Heike Thiede. Foto: konstnären.
Från en utställning på Lerverk där nästan allt såldes till VGR för att användas i en utsmyckning på
Norra Älvsborgs lasarett i Trollhättan.
Baksida: Kerstin Merlin Eriksdotters bronsskulptur värms upp inför patinering
Fotografi & layout: Mateusz Pożar om inget annat anges
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Vivianne E Rosqvists glasverk The blue bird of the great sea, utställd på Konstgalleriet i Åhus och sedemera sålt. Foto: konstnären

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Som framgår på annan plats i verksamhetsberättelsen visar KKV:s verksamhet under
förvaltningsåret 2019 mycket positiva resultat beträffande medlemmarnas produktion i
verkstäderna, upprustning av verkstädernas tekniska standard, start av nya verkstäder,
ett ambitiöst vidareutbildningsprogram, medlemsrekrytering och interaktion med det
omgivande samhället.
Den kaotiska situationen på ekonomiadministrationssidan som vi rapporterade om i 2018
års verksamhetsberättelse har under året kunnat redas ut genom att vi lyckades rekrytera
Sylvia Håkansson som är en mycket kompetent ekonom med gedigen erfarenhet från
föreningslivet. Hon beskriver detta själv i den efterföljande rapporten.

Walter har varit ordförande sedan flera år
och här sammanfattar han året som gått.

Förutom att vi under 2018 hade en otrolig otur i tillsättningar på ekonomitjänsten så var
händelseutvecklingen ett direkt resultat av att vår möjlighet är mycket begränsad att
både hålla verkstädernas tekniska utrustning i fullgott skick och uppdaterad så att den
tillgodoser medlemmarnas behov i det nutida konstfältets utveckling och att kunna anställa
kvalificerad personal med ordinarie lön. Vi har varit hänvisade till att anställa personal
med lönebidrag vilket inte alltid möjliggör att vi får rätt kompetens på plats och det ger
oförutsedda risker vad gäller sjukdom. Vår lönebudget skulle därför behöva förstärkas.
Genom aktivt engagemang i styrelsen för KKV-Riks har jag medverkat till att genom
remissyttrande till utredningen Konstnär oavsett villkor och uppvaktningar på
Kulturdepartementet och Kulturrådet driva frågan att landets kollektivverkstäder borde
jämställas med kulturlivets Centrumbildningar som får generösa statliga verksamhetsbidrag
bland annat för att kunna ha anställd personal. Vi har också drivit att det statliga anslaget
för Kulturrådets Utrustningsbidrag för Kollektivverkstäder som skars ned med 49 % mellan
2011 och 2018 har höjts med ca 25% från 2019. För vår egen del här i Göteborg bidrog
höjningen till att vi för andra året i rad kunde få full pott på vår bidragsansökan och kunde
köpa in ny utrustning för 170 000 kr.
Genom aktiv research för att finna nya intäktsmöjligheter upptäckte jag att KKV – eftersom
vi bedriver tillverkning våra verkstäder borde ha rätt till återbäring av energiskatt. Detta
krävde nyregistrering av SNI-koder som speglar vad som görs i verkstäderna. Det behövdes
nio olika koder för att täcka alla tekniker i vår verksamhet som ju omfattar i stort sett
alla tänkbara material för konstproduktion – utom sten. Det visade sig att det gick att få
tillbaka merparten av betald energiskatt för de sex senaste åren. För 2017 och 2018 kunde
vi rekvirera direkt från Skatteverket. Efter några dagar droppade 38 000 kr in på vårt konto.
För åren 2013-2016 dröjde betalningen till 2020 då vi fick tillbaka ytterligare 187 000 kr
inklusive för 2019. Detta blev ju en betydande förstärkning av föreningens ekonomi när det
som bäst behövdes – och det gäller även för framtiden.
Trots denna positiva utveckling blev ändå ekonomin den stora utmaningen under året – och
för framtiden. Den direkta orsaken är den aktuella utvecklingen när det gäller kommunens
lokalhyror. Mitt under 2019 vägrade Higab att förlänga den hyresrabatt som KKV haft sedan
starten 1974 eftersom vi själva stod för omfattande arbetsinsatser vid iordningställandet av
lokalerna. Det handlade om en hyreshöjning med 40%. Genom att vi då hade fått ordning
på bokföringen kunde vi i den följande hyresförhandlingen tydligt visa att vi inte kunde
klara en så kraftig höjning utan att säga upp personal. Resultatet blev att Higab återställde
rabatten för resten av 2019 och nöjde sig med en betydligt mindre reduktion för 2020,
som gradvis årligen skulle trappas av till dess att den nya principen om hyressättning för
kulturverksamheter och föreningsliv kommer i funktion.
Men om KKV måste betala kvadratmeterhyra enligt den beslutade modellen för
kulturlokaler betyder det att föreningens verksamhet riskerar nedläggning efter snart 50-år
om inte samhället kan kompensera genom höjda anslag.
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I samband med Kommunstyrelsens första återremiss av förslaget om enhetlig
kvadratmeterhyra för kultur- och föreningslokaler ingick att Stadsledningskontoret skulle
svara på frågan om hur de organisationer som får höjd hyra med den föreslagna hyresnivån
550 kr/kvm (som med indexhöjning redan hösten 2019 var uppe i 590 kr) kommer att
påverkas. I Stadsledningskontorets svar är den frågan obesvarad.
För KKV:s del är svaret att vi kommer att få en kraftig hyreshöjning som landar på över
550 000 kr eftersom principen om enhetlig kvadratmeterhyra inte skiljer på verksamheter
som kräver 20 kvm och som i vårt fall ca 2000 kvm för att fungera. Vår nuvarande hyra
inklusive rabatt är 330 kr/kvm. Att täcka en sådan utgiftsökning med höjda avgifter för
medlemmarna fungerar inte eftersom det skulle resultera i ett stort avhopp. När den nya
hyresmodellen träder i kraft försvinner all hyresrabatt och vi skulle få en fördubblad hyra!
Utan kompensation för höjningen skulle KKV tvingas att upphöra efter att ha funnits i
samma lokaler sedan 1974. Et möjligt alternativ vore att i stället tillämpa hyressättning
enligt den av Kommunfullmäktige samtidigt beslutade principen om koncepthus
(där ju Sockerbruket anges som exempel). Enligt den principen ska den ”prioriterade
verksamheten” – som enligt detaljplanen är konstnärlig verksamhet –få en särskilt
anpassad marknadshyra för just den aktuella verksamheten/branschen och företagets/
organisationens storlek.”
För framtiden förutsätter jag att frågan får en tillfredställande lösning så att KKV kan
fortsätta att vara ett oersättligt resurscentrum för det lokala konstlivet och en spännande
plats för allmänheten att besöka när vi bjuder in till öppet hus eller anordnar workshops
och andra publika aktiviteter på ett sätt som inte inkräktar på den verksamheten – att
stadens konstnärer har tillgång till välutrustade, moderna professionella verkstäder.

						

Walter Ruth | Ordförande

Medlemmar på glas & emalj-verstäderna demonstrerar sina hantverk för besökare under Kulturnatta –ett evenemang som vanligtvis lockar 2000–3000 besökare.
Förutom att det är ett kul evenemang med många intressanta möten är det också ett tillfälle att visa hur mycket arbete och kunskap som ligger bakom alla konstverk.

STYRELSEN &
STYRELSEMÖTEN

Styrelsen i föreningen består av ordförande, som mest tio ledamöter & högst fem
suppleanter. Ordförande väljs av föreningens årsmöte för ett år i sänder. Övriga ledamöter
jämte suppleanter, väljs av föreningens årsmöte för tid som årsmöte beslutar. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Beroende på när årsmötet kan hållas så är perioden för hur länge styrelsen sitter olika från
år till annat. Under 2019 så drogs vi med förseningar i bokslut vilket tvingade oss att hålla
årsmöte först i december – så styrelsen blev sittande längre än planerat.

STYRELSEN 2019.01.01–2019.12.17

STYRELSEN 2019.12.17–2019.12.31

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Walter Ruth
Inger Bernholdsson
Nina Nilsson

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Walter Ruth
Inger Bernholdsson
Nina Nilsson

Ledamöter

Anayah Norlin
Anneli Pilgren
Markus Waern
Mia Persson
Lena Selander

Ledamöter

Anayah Norlin
Anneli Pilgren
Camilla Lundblad Illiefski
Eva Fluur Jonsson
Linus Nilsson
Markus Waern

Suppleanter Arta Deghanpour
Internrevisor Anna Eggert
Suppleant
Emma Ströde

Suppleanter Arta Deghanpour
Mia Persson
Ossian Gustafsson

Valberedning Jan Stigland
Katarina Kvist

Internrevisor Anna Eggert
Suppleant
Emma Ströde

Revisor

Valberedning Jan Stigland
Lena Selander

Björn Ellison | Trevi Revision

Revisor
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Björn Ellison | Trevi Revision

STYRELSEMÖTEN UNDER 2019

ÖVRIGA INTERNA MÖTEN UNDER 2019

23 jan
06 mars
03 april
23 april
29 maj
20 juni
05 sept
10 okt
14 nov
17 dec

31 jan
22 mars
16 april
15 april
8–9 maj
13 maj
29 maj
04 sept
22 okt
09 dec

Styrelsemöte
Styrelsemöte med verkstadsansvariga
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Årsmöte

Planering av ansökningar & stipendier
Möte inför Konstrundan
Arbetsmöte inför årsmöte
Roller för styrelsen
Intervju för ny ekonomitjänst
Extra budgetmöte
Möte om verkstadsansvar
Möte inför Kulturnatta
Möte inför Kulturnatta
Samarbetsmöte gamla & nya styrelsen

Vinylskärarplotter

Mia Branzell
Anna Eggert
Alexandra Hedberg
Jonathan Josefsson
Mateusz Pożar (fr.o.m. sept)
Anders Johansson
Karl-Johan Sellberg
Hannah Jervelind (t.o.m. april)
Charlotte Ewing (t.o.m. april)
Helene Johansson (fr.o.m. april)
Mia Persson
Arta Deghanpour
Lisa Holmgren
Johan Hellman
David Bramham (fr.o.m. sept)
Inger Bernholdsson
Marc Dagorn & Staffan Sundberg
Mia Branzell & Anna Eggert
Mateusz Pożar
Mia Frankedal & Hasse Ekdahl
Linus Nilsson
Kerstin Merlin Eriksdotter (t.o.m. juni)
Shelley Sharr (fr.o.m. juni)
Vladimir Stočes
Sofi Lidman & Sanna Wallgren

Screentryck
Tuft
Tryckverkstad
Trä
Textil
Textilpatinering
Metall
Litografi
Laserskärare
Koppargrafik
Keramik
Glas
Fotostudio
Emalj
Elektronik
Brons & gjuteri
Anodisering

VERKSTADSANSVARIGA

ANSTÄLLDA
Ekonom 50% (70% fr.o.m. dec)
Tekniker 80%
Samordnare 80%

Sylvia Håkansson
Johan Hellman
Mateusz Pożar

SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN
Utbildning
Majornas Konstrunda
Kulturnatta
Utställningsansvarig
Personalansvarig
Anslagsansökningar
Hyresförhandling
KKV Riks

Mia Frankedal
Mia Persson
Katarina Kvist
Mia Persson
Katarina Kvist
Nina Nilsson
Walter Ruth
Mateusz Pożar
Walter Ruth
Linus Nilsson
Inger Bernholdsson
Walter Ruth (för Västsverige)

Emma Ströde & assistenter bjuder på midnattsgjutning under Kulturnatta – till närgångna besökares gläde.

EKONOMI

EKONOMIHÄNDELSER UNDER ÅRET

Innan sommaren tillträdde vår nya ekonom
Sylvia Håkansson på posten som varit
vakant – eller varit tillsatt av vikarier och
andra tillfälligt anställda – de senate tre
åren. Här sammanfattar hon året som gått
och arbetet som krävs för att få ordning på
föreningens ekonomi.

Året 2019 började något kaotiskt då föreningen stod utan permanent ekonomipersonal
Ekonomifunktionen sköttes av en inhyrd redovisningskonsult som blev allvarligt sjuk och
var endast sporadiskt inne och jobbade i januari och februari. Det blev mest ad hoc saker
som blev gjorda. I april anställdes en av våra medlemmar som hade bankerfarenhet 5
timmar i veckan för att sköta det mest brådskande arbetet medan föreningen sökte en
kvalificerad ordinarie ekonom. När jag blev anställd i mitten av maj fick jag börja med att
göra 2018-års bokslut.
För att förstå den situationen behöver jag nämna redan år 2017 då föreningens ekonom
gick i pension efter många års tjänst och föreningen via Arbetsförmedlingen anställde en
efterträdare som tyvärr ganska snart blev sjukskriven. Sjukskrivningen pågick året ut då
hen sade upp sig och den vikarie från Veteranpoolen vi tagit in under tiden blev ersatt
av den inhyra redovisningskonsulten som färdigställde bokslutet för 2017 samtidigt som
föreningen sökte efter en ny ordinarie.
Våren 2018 anställdes en kvalificerad ekonomiperson på en extratjänst med lönebidrag
via Arbetsförmedlingen, både för att hjälpa en nyanländ person in på arbetsmarknaden
och för att spara in på lönekostnader eftersom föreningen stod inför en kraftig höjning av
lokalhyran och hade stora behov av investeringar i maskinutrustning. Tyvärr så fanns där en
underliggande allvarlig sjukdomsbild som Arbetsförmedlingen undanhållit, så att även vår
andra ordinarie ekonom blev långtidssjukskriven. Dessutom visade det sig att anställningen
var ogiltig p.g.a. handläggningsfel hos Arbetsförmedlingen och måste avbrytas. 2018 års
ekonomiredovisning blev kraftigt försenad.

Sylvia Håkansson, ekonom 70%

KOSTNADER

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
inkl tillfällig personal

1 011 895
1 053 043
1 358 887

Totalt

3 423 825

INTÄKTER

Statens kulturråd
170 000
Västra Götaland
600 000
Kulturnämnden Göteborg 1 030 000
Övriga bidrag intäkter
1 627 763
Totalt

3 394 306

Ovanpå detta hade föreningen bytt ekonomisystem i mitten av 2018 för att följa med i den
digitala utvecklingen när det gäller att redovisa ekonomi. Det bidrog till att det var mycket
svårt att följa bokföringen. Avstämning hade inte gjorts innan överflyttningen och båda
systemen hade överlappats, något jag var tvungen att rodda i början av min anställning.
Det var ändå nödvändigt att byta ekonomisystem eftersom det gamla programmet Visma
endast var nedladdat i en dator på vårt kontor och ett internetbaserat ekonomisystem
skulle göra ekonomiarbetet mindre sårbart. Fortnox valdes för att det låg prismässigt bra
till och att funktionerna är lätta att lära sig för styrelsen och de anställda. Man kan tycka att
tiden för detta byte kanske inte var det bäst valda med tanke på de problem föreningen haft
att hitta rätt personal men många av oss bor långväga från Göteborg och tanken att flera
skulle kunna gå in och stötta olika delar i ekonomin hemifrån var god. En förkylning hindrar
inte att öppna datorn hemma. Detta har gynnat föreningen nu i efterhand. Jag har jobbat
många timmar hemifrån och inte haft en enda sjukdag. Ordförande och kassör har kunnat
gå in och attestera löner och fakturor hemifrån.

ARBETET MED ATT KOMMA IKAPP
Som kanske kan förstås medförde den kaotiska personalfunktionen att ekonomifunktionen
blev allvarligt eftersatt och ordet katastrof kan komma för läpparna. Jag blev anställd i
mitten av maj och då började jag med att sortera papper och sätta in i pärmar. Konsulten
hade lämnat stora högar med osorterade papper. Detta hade inte blivit gjort alls. Vi
hade ingen rutin att skicka ut betalningspåminnelser så vi hade 350 000 kr i fordringar i
utestående fakturor. Leverantörsfakturorna hade inte bokats av när de betalats och löner
hade inte deklarerats korrekt till Skatteverket. Det var bara att kavla upp ärmarna och sätta
igång. Jag var nog rätt person på rätt plats då jag finner en stor tillfredsställelse med att
reda ut kaos. Jag har fått mycket uppskattning av vår fantastiska styrelse och supertrevliga
medlemmar och det har ju hjälpt så klart. Så samtidigt som jag arbetade med årsbokslutet
och bokföring för 2018 började jag också arbetet med 2019 som alltså inte heller hade blivit
gjort.
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VI HAR FÅTT ORDNING PÅ:
•
•
•
•
•
•
•

Sorterade pärmar
Under hela 2019 blev påminnelsefakturor betalda från vårt förra bokföringsprogram och bokfördes separat.
Dubbelbetalningar korrigerades och återbetalades
Kommunikation med medlemmar som hade ärenden inom ekonomiområdet återupptogs.
Medlemsregistret har uppdaterats
Löner registrerades i vårt bokföringsprogram och riktiga lönespecifikationer skickades ut.
Vi övergick till digital arbetsgivardeklarering. Detta har underlättat spårning av löner och hanterandet av
skatter och arbetsgivaravgifter.
• Vi har också fått ordning på kontoplanen och tagit bort dubbelkonton och onödiga konton så att budget och
likviditet är lättare att följa.
• Vi har fört över felbokförda transaktioner till rätt konton (i möjligaste mån)
• Kostnadsställena är också uppdaterade.
Många övertidstimmar gick åt till detta arbete. Hela första halvåret jobbade jag 80% i
genomsnitt fast föreningen hade anställt mig på 50%.
2018 års bokslut blev klart i november/december och vi hade vårt årsmöte 17e december.
Då var det dags för mig att åter arbeta med två år samtidigt. Jag började med 2019 års
kompletterande bokföring och årsbokslut samtidigt som det var dags att börja året 2020.
Rimligheten att på papperet ha en 50%-ig anställning med ständiga övertidstimmar
ifrågasattes och det bestämdes att jag skulle anställas på 70% för att få en chans att hinna
med. Det var inte på ekonomifunktionen föreningen borde/skulle spara. Den lärdomen har
vi gjort.
Mitt arbete med 2019 gick över förväntan bra. Jag kände till föreningen bättre och jag fick
själv upprätta bättre rutiner och lägga upp arbetet som jag fann bäst. Det kändes bra.
Det finns fortfarande saker som kan förbättras men nu är vi på väg och vi hoppas att våra
bidragsgivare också ska förstå att föreningar behöver bidrag till löner så att rätt personer
kan anställas. Det är då en förening kan gå framåt och utvecklas och faktiskt blir det
billigare i längden. Föreningen har fått lägga dyra pengar på konsulter och revisorsarvoden.

PLANERING FRAMÅT
Jag kommer att jobba med månadsavstämningar och presentera dessa för styrelsen
regelbundet.
Nu när ekonomin är så pass i ordning och man lättare kan följa en budget kommer vi
att planera mer i detalj vad de olika avdelningarna kan tänkas behöva i investeringar
och reparationer. Istället för att släcka bränder kommer mycket mer av arbetet vara av
planeringskaraktär. Själv kommer jag vara involverad mer i detta och jag har börjat vara
med på styrelsemötena i syfte om att lära mig mer om föreningen och dess visioner
och behov. Detta är mycket spännande. Det är ju tänkt att personalen tillsammans med
styrelsen och de verkstadsansvariga ska ha god insikt och förståelse för vilka delar av
föreningen som vi ska satsa på och när. Det kommer att bli ett bra samarbete.

					

Sylvia Håkansson | Ekonomiansvarig

KURSER

KKV GBG är Västsveriges största vidareutbildare för professionalla inom bild- &
formområdet och vi erbjuder varje år ett 30-tal kurser som är öppna för alla deltagare.
Kursledare är oftast medlemmar i föreningen som delar med sig av sina mångåriga
kunskaper, och vi samarbetar också med externa lärare där det finns behov av att ta in
extern kompetens. Eftersom kurserna ska bära sig själva så händer det att vi ställer in
kurser vid för få anmälningar – de är noterade nedan.
DATUM

KURS

02 feb
16 feb
22 feb
28 feb
15 mars
22 mars
29 april
17 maj
02 juni
09 sept
10 sept
13 sept
20 sept
20 sept
27 sept
04 okt
04 okt
04 okt
11 okt
10 okt
08 nov
15 nov
16 nov
22 nov

Från vax till brons
Anodisering – färgning av aluminium
Screentryck på papper
Högtryck med laserskärare
Textiltryck & målning på silke & bomull
Screentryck på papper
Emalj grundkurs
Litografi
Från vax till brons
Möbelsnicker
Litografi
Emalj grundkurs
Drejning
Emalj grundkurs
Bokbinderi
Stämpeltryck
Screentryck
Konstruktionssvetsning
Drejning
Högtryck med laserskärare
Textila tekniker från hela världen
Textiltryck & målning på silke & bomull
Från vax till brons
Screentryck
TOTALT

DELTAGARE | ANMÄLDA
10 | 16
6 | 11
6 | 14
6|9
5|6
6 | 14
6 | 14
4|5
10 | 10
6 | 11
|
7|7
6 | 11
5|5
5|5
8 | 10
6 | 12
|
6|7
6|8
8|9
|
10 | 18
6 | 16

DELTAGARE 138 | 218 ANMÄLDA

ÖVRIGA KURSER
31 jan – 1 feb
v13–14
10 april
6 maj
v22–23
21 okt
v43 & 49
XX XX

Grafikkurs – Alexandra Hedberg med Art Collage
Metallkurs – Vladimir Stočes – Dômen konstskola
Tryckverkstan –Öppen workshop
Zine workshop – Alexandra Hedberg –Nordisk Folkhögskola
Tillskärarakademin har kurs på textilen under Tatiana Bjarne
Screentryck för personal från Röda Sten – Alexandra Hedberg
Snickerikurs – Vladimir Stočes – Dômen konstskola
Workshop om bronsgjutning för Göteborgs Universitet - Vladimir Stočes

Detalj ur Waste of Time, Annika Anderssons tryck utställda på Rydals museum. Foto: konstnären
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VAR BOR VÅRA MEDLEMMAR?
STORGÖTEBORG
VÄSTRA GÖTALAND
ÖVRIGA SVERIGE
UTRIKES

90 %
5%
4%
1%

VAR BOR VÅRA KURSDELTAGARE?
STORGÖTEBORG
VÄSTRA GÖTALAND
ÖVRIGA SVERIGE
INTERNATIONELLT

78 %
3%
17 %
2%

STORGÖTEBORG BESTÅR AV: ALE, ALINGSÅS, GÖTEBORG, HÄRRYDA, KUNGSBACKA, KUNGÄLV, LERUM, LILLA
EDET, MÖLNDAL, PARTILLE, STENUNGSUND, TJÖRN, ÖCKERÖ. 60% AV INVÅNARNA I VGR BOR I STORGÖTEBORG.

MATEUSZ POŻAR

VERKSAMHETSRAPPORT 2019
De två viktigaste projekten under året har varit tillsättningen av ekonomiposten, samt
projektet med Trygghetsrådet (TRS). Under senvåren anställdes Sylvia Håkansson som
ekonom på 50% (senare ökat till 70%) och hon kunde med Inger & Walters hjälp börja
städa upp i bokföringen från 2018 framåt, vilket krävde mycket arbete då allt var rörigt. Nu i
slutet av 2019 har hon bättre koll på verksamheten och har blivit en del av gemenskapen i
föreningen, så min förhoppning är att ekonomin ska vara på banan under 2020.
Samarbetsprojektet med TRS har tagit mycket tid i anspråk och jag hoppas att vi kan dra
nytta av det under 2020. I grund och botten handlar det om att identifiera KKV:s styrkor och
svagheter, och hur vi bättre kan rusta oss för en osäker framtid för att uppnå det vi vill.
Ibland känns det som att vi har lagt väldigt mycket arbete på att komma på något
uppenbart som vi redan visste, men det finns också en trygghet i att förutsättningslöst
resonera sig fram till vad man tidigare bara antagit. (Läs mer om projektet på s 24–27)

Mateusz är sedan 2015 samordnare på
deltid och sköter föreningens löpande
administration, projekt och samarbeten.

En ledstjärna för mig som samordnare & projektledare i föreningen är att allt jag gör
ska vara medlemmar till gagn. Ibland blir det litet långsökt och ibland blir det arbete i
kastat i sjön, men allt jag tar mig för ska på något sätt gå att härleda till att det ”är till
nytta för medlemmar och potentiella medlemmar”. Utöver min tjänstebeskrivning så är
det föreningens behov som styr det mesta av vad jag gör; En konsekvens av strulet med
ekonomin de senaste åren har lett till att jag fått ta mer löpande administration och de
flesta långsiktiga projekt och samarbeten har därmed fått stryka på foten – något jag ser
fram emot att förändra nu när vi har en kompetent ekonom på plats.
En egenhet med alla projekt i föreningen är att man får driva dem själv, åtminstone till en
början. Utöver oss anställda så arbetar stort sett alla helt ideelt på KKV GBG, och även om
många medlemmar lägger ner mycket arbete för att få föreningen att fungera – framförallt
våra verkstadsansvariga – är de sist och slutligen medlemmar för att utnyttja verkstäderna
för sitt egna arbete.
Det händer ofta att en medlem kommer förbi kontoret med ett förslag om att vi borde
göra si eller så – bygga ny förvaring, göra en utställningskatalog, erbjuda marknadsföring
för medlemmar – och oftast är det helt rimliga och bra ideer. Men vi har inte resurser att
genomföra dem, så ideerna kommer aldrig längre än in i min lista över ”saker som vore bra
att ta tag i någon gång”. Så oavsett hur behjärtansvärd en idé är så är det inte säkert att det
finns någon som har tid eller ork att hjälpa till. Det enklaste sättet att få något att hända på
verkstan är att göra det själv, och om man inte kan göra det själv så får man lägga krutet på
att entusiasmera andra att hjälpa till.
Den andra sidan av det här myntet är att om du har en idé som du verkligen brinner för
– ateljé på taket, ljuddämpning på fyran, en ny verkstad för biohacking – så har du väldigt
goda förutsättningar för att kunna genomföra den på KKV GBG, förutsatt att du arbetar för
det. Så oavsett om du är en gammal medlem eller helt sprillans ny, så ska du inte glömma
att KKV är din förening och du har stor möjlighet att påverka den.

PROJEKT UNDER ÅRET SOM GÅTT
Samarbetet med Göteborgs Bildverkstad om att bygga upp ett mörkrum i kursrummet på
våning 4 fortskrider. När det väl är klart så kommer det gå att kopiera i färg & svartvitt,
och mörkrummet blir en verkstad precis som vilken som helst i föreningen. En skillnad är
att det är Göteborgs Bildverkstad som kommer ansvara för driften av verkstan – inköp av
kemikalier, bedömning av ansökningar, o.s.v. – så detaljerna kring hur samarbetet ska gå till
behöver redas ut.
I samband med ombyggnaden så kommer vinylskäraren att flytta ur sitt lilla rum i hörnet,
och vi behöver hitta en bra plats för den och storformatskrivaren som vi köpt in tack
vare utrustningsbidraget från Kulturrådet. Förhoppningsvis kan vi använda samma dator
för båda maskinerna, och samtidigt effektivisera utrymmet som idag bara används som
förvaring av fotoblixtar & annat smått.
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Vi har fått fina bokhyllor snickrade tack vara kursen i
möbelsnickeri som Anders Johansson höll, och de ska ner i
köket för att rymma vår växande bok- och tidningssamling.
En laserskuren stämpel med KKV:s Ex Libris ska märka
alla böcker så att vi vet var de hör hemma. I samband med
att humanistiska biblioteket flyttade så fick vi möjlighet
att komma förbi och plocka på oss flera kartonger böcker
som kan bli till nytta för medlemmar. Då blir det också
mer aktuellt att rusta upp köket som ser lite deppigt ut,
så kanske det är något att ta tag i under 2020, så att man
faktiskt vill sitta där och slappna av med sina kollegor?

Kulturnatta och Majornas Konstrunda var lyckade även
i år, och vi har blivit bättre och bättre på att organisera
oss – även om vi alltid är för få som hjälps åt. Kanske
behöver vi förankra de här öppna dagarna bättre hos
medlemmar? Våra bidragsgivare ser gärna att vår
verksamhet är utåtriktad i den mån det inte går stick i stäv
med huvudmålet, och förutom att vi får tillfälle att träffa en
stor konstintresserad publik så är det också ett bra sätt att
pedagogiskt visa hur mycket arbete, tid och kunskap som
faktiskt krävs för att vara yrkesverksam konstnär, designer
eller arkitekt.

Tryckverkstan har sett ökad aktivitet och det är framförallt
Risographerna som lockar, även om limbindaren också
kommer till användning. Stefan Tielscher & David Bramhem
har hållit kurser i tryckverkstan som kombinerar vår
letterpress med laserskärning, vilket återigen visar hur
fruktsamt det kan vara att ha så många olika maskiner
under samma tak, och vilken unik kreativ miljö KKV är.

Styrelsen godkände att jag till viss del dokumenterar
projektet Next Century på arbetstid (se s 21–22). Det
har inneburit att jag filmat intervjuer på KKV och andra
verkstäder, men att jag redigerat materialet till största del på
min egna obetalda tid.

KKV har ett stort behov av att dokumentera vad som händer
här – mycket större än jag har möjlighet att göra – så jag är
alltid på jakt efter bra bilder & video som vi kan använda för
Bristen på ett ordentligt medlemssystem är en fortsatt
huvudvärk. Vi använder Fortnox för att hålla koll på vem som att visa på mångfalden vi har.. Om du tycker om att prata
är medlem i föreningen, men det är ett faktureringsprogram, med folk, fotografera eller spela in video så kanske du vill
vara med och hjälpa till med att starta upp ett team som
inte avsett för att hålla register. Under året har jag därför
dokumenterar vad som är på gång?
varit med på några möten på Skogen där vi diskuterat just
det gemensamma behovet av IT-stöd i våra verksamheter
Jag önskar alla medlemmar ett produktivt och roligt 2020.
(flera stora och små kulturaktörer är med i gruppen)
och försöker hitta en gemensam plattform. Projektet är
långsiktigt, och det ska bli kul att se vad som händer.
Mateusz Pożar | Samordnare

Ute Engels litografier utställda på KKV GBG under Kulturnatta 2019

UTSTÄLLNINGAR I
VÄSTRA GÖTALAND
Här listas vad våra medlemmar använder
KKV GBG:s verkstäder till. Allt i listan är
egenrapporterat och det är svårt att få
fram en heltäckande förteckning, men vi
kan få en fingervisning om vilken funktion
verkstan fyller för det regionala och
nationella konstlivet.
I de fall samma konstnär ställt ut på samma
plats flera gånger under året så listas bara
ett tillfälle, men alla tillfällen finns med i
samanräkningen.
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KONSTNÄR

ORT

LOKAL | EVENEMANG

Alexandra Hedberg
Amalia Bille
———
———
———
———
———
Anna Eggert
Anne Marte Overaa
Annika Andersson
Annika Tykesson
Birgitta Jannesson
Camilla Illiefski
Carina Cresta
Danaxel Lindberg
———
David Bramham
Evalena Jönsson Lunde
———
Gun Lundkvist Olsen
Gun Ulriksson
———
———
Hanna Norrna
Heike Thiede
Helena Andersson
———
Helene Wedel
———
———
———
Ingegerd Härgestam
Ingela Zacharoff
Johan Hellman
———
Jonathan Josefsson
———
Katarina Kvist
Kerstin Merlin Eriksdotter
Lena Selander
———
Lisa Holmgren
Malin Rolfsdotter
Mia Branzell
———
Mia Frankedal
———
Michaela Peterson
Nina Nilsson
———
———
Ulf Bruce
Urban Brunell
———
———
———
Ute Engel
———
Vivianne E Rosqvist
———
———
———

Göteborg
Borås
Borås
Göteborg
Lidköping
Mölndal
Upperud
Henån
Göteborg
Rydal
Göteborg
Göteborg
Nääs
Göteborg
Göteborg
Lerum
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Herrljunga
Göteborg
Orust
Hamburgsund
Göteborg
Göteborg
Lysekil
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Rydal
Falköping
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Mölnlycke
Göteborg
Rydal
Göteborg
Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Hindås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Vara
Mölnlycke
Lerum
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Styrsö
Göteborg
Göteborg
Angered
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborgs konstförening
Borås Konstmuseum
Flaménska Galleriet
Galleri Thomassen
Rörstrands Museum
Mölndals Stadsmuseum
Dalslands Konstmuseum
Galleri Kajutan
Tredje Våningen
Rydals museum
Brewhouse award gala
Lerverk Galleri
Nääs Konsthantverk
Göteborgs konstförening
Majornas Konstrunda
Tingshuset
Göteborgs konstförening
Galleri Lord & Lydia
Majornas Konstrunda
Herrljunga Konsthall
Grafik i Väst
Konstvandring Södra Bohuslän
KKV Bohuslän
DOMA
Lerverk Galleri
Konsthallen Kajutan
KC Väst galleri
Galleri Majnabbe
Grafik i Väst
Kulturnatta
Rydals museum
Konsthallen Bildkällan
Grafik i Väst
Göteborgs konstförening
Majornas Konstrunda
Nemeshallen
Göteborgs Konstförening
Rydals museum
Röda Sten konsthall
Flaménska Galleriet
Göteborgs konstförening
GIBCA Extended
Ataljé Under Uppbyggnad
Göteborgs konstförening
Gyllene Hinden
Galleri Anna H
Galleri Avenyn
Galleri Konstepidemin
Vara folkbibliotek
Nemeshallen
Dergårdsgalleriet
Lunden Form
Kulturnatta
Majornas Bibliotek
Majornas Konstrunda
Ekumeniakyrkan
KKV GBG Tryckverkstad
Kulturnatta
Galleri Backlund
Ateljé Q’ente
Blå Stället
Kulturnatta

Del av Hanna Norrnas utställning The secret unweaving of Pulse and Psyche på Doma. Foto: Hedda Rabe

Chroma 2, ett av fyra tuftade verk utställda på Bar Riche i Stockholm, av Camilla Lundblad. Foto: konstnären

KONSTNÄR

ORT

LOKAL | EVENEMANG

Amalia Bille
———
———
———
Anna Eggert
Berit Lindfeldt
Birgitta Jannesson
Camilla Illiefski
Eric Saline
Evalena Jönsson Lunde
———
Fredrik Åkum
———
Gun Ulriksson
Heike Thiede
Helena Andersson
———
Helene Wedel
———
———
Jonathan Josefsson
———
———
Josefine Åhs Lagerberg
———
———
———
Lena Karlsson
Lena Selander
———
Mia Branzell
Nina Nilsson
Olof Marsja
Ulla Hultberg
———
———
Vivianne E Rosqvist
———
———
———
———
———
———
———
Vladimir Stočes
Åke Nordström

Falkenberg
Höganäs
Stockholm
Sunne
Stenungsund
Stockholm
Örebro
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Sunne
Stockholm
Stockholm
Växjö
Strömstad
Linköping
Stockholm
Kungsbacka
Mjellby
Varberg
Stjärnsund
Linköping
Askersund
Smedjebacken
Sickla
Nora
Oxelösund
Ronneby
Sunne
Kalmar
Varberg
Ängelholm
Växjö
Laholm
Stockholm
Fårö
Jönköping
Klippan
Lund
Nyköping
Skåne Tranås
Tanums hede
Täby
Vaxholm
Vaxholm
Åhus
Strömstad
Kalmar

RIAN Designmuseum
Keramiskt Center
Berg Gallery
Alma Löv
Galleri Koch
Konstakademien
Galleri Nord
Bar Riche
Grafiska sällskapet
Galleri Hg
Övre Frykens Konstrunda
Färgfabriken
Gallery Stensland Berliner
Galleri Sigma
Vrångsholmen
Saab Art Gallery
Kaolin
Kulturhuset
Konstliv Halland
Folkets Hus
Stjärnsunds kyrka
Passagen konsthall
Sjöäng konsthall
Konsthallen Meken
Monteringshallen
Bryggeriet Konsthall
Oxelösund Skulpturfestival
Ronneby Konsthall
Rottneros Park
Teatergalleriet
Tofta Konstgalleri
Galleri Moment
Sveriges glasmuseum
Stadshusgalleriet
Bonniers Konsthall
Svarta Fåret
Konstnärshuset Svavel
Klippands konsthall
Galleri Jäger & Jansson
Galleri Sjöhästen
Skulpturparken Kronovalls Vinslott
Vrångsholmen
Hägernäs Strands Galleri
Ekeuddsparken
Galleri Roddarhuset
Konstgalleriet i Åhus
Galleri 1
Teatergalleriet

KONSTNÄR

ORT | LAND

LOKAL | EVENEMANG

Ann Löwenstein
———
Felicia Björklund
Gun Ulriksson
———
Ingela Zacharoff
———
Kerstin Merlin Eriksdotter

Berlin | Tyskland
Köln | Tyskland
Venedig | Italien
Oslo | Norge
Odense | Danmark
Odense | Danmark
Oslo | Norge
Ölgod | Danmark

Inselgalerie
Enter– Into –Art
Palazzo Michele/Biennale di Venezia
Grafik i Väst
Grafik i Väst
Grafik i Väst
Grafik i Väst
Ölgod Skulptur

UTSTÄLLNINGAR
I SVERIGE

UTSTÄLLNINGAR
I VÄRLDEN

BESTÄLLNINGSUPPDRAG & INKÖP TILL OFFENTLIG MILJÖ
KONSTNÄR

BESTÄLLARE

ORT | PLATS | TYP

Alexandra Hedberg
Anne Larsson
Carina Fihn
Ea ten Kate
Helena Andersson
Kerstin Merlin Eriksdotter

OPENART 2019
Tranemo kommun
Göteborg
Mölndals stad
Falköpings kommun
Poul Erik Bech Fonden
Årjängs kommun
Oxelösunds kommun/Kustbostäder
Stockholms läns landsting
K-Fastigheter
Ljungby kommun
Lott Alfreds
Helena Strandberg
Sara Möller
Britt-Mari Jern
Pål Svensson
Göteborgs kommun
Helena Strandberg
Pål Svensson
Theodore Ågren
Mölndals stad
Ania Pauser
Helena Strandberg
Hasse Ekdah
Katia Colt
Dirt go clay band
Bergska skolan

Örebro
Limmared
Hisingen
Mölndal
Falköping
Ölgod, Danmark
Årjäng
Oxelösund
Stockholm
Hässleholm
Ljungby
Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Florida, USA
Göteborg
Göteborg
Ulebergshamn
Göteborg
Mölndal
Uppsala
Örebro
Mölnlycke
Göteborg
Göteborg
Finspång

BESTÄLLARE

ORT | PLATS | TYP

Maja Droetto
Ossian Gustavsson
Tina Frausin
Vladimir Stočes
———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
Mia Frankedal
Johan Hellman
———
Jonathan Josefsson

| OPENART 2019
| Parkhagens Förskola
| Göteborgs lokalförvaltning
| Katrinebergsskolan
| Förskolan Trollet
| Norregade 7
| Nordmarkens skola (med Ulf Johnsson)
| Bostadsområde utomhus (med Ulf Johnsson)
| Södersjukhuset
| Nybyggt hyreshus
| Bergalyckans förskola
| Restaurering av bronsskuptur Sagitarius
| Gjutning till utställning
| Galleri Avenyn
| Botaniska trädgården
| Restaurering av bronsskuptur Guldflicka med fågel
| Restaurering av bronsskuptur Moder Jord
| Emalj
| Sintra
| Sintra

SKISSUPPDRAG
KONSTNÄR

Alexandra Hedberg
Kalmar kommun
Ea ten Kate
Mölndals stad
Erik Hedborg		
Jonathan Josefsson
Askersund kommun
———
Katrineholms kommun
Josefine Åhs Lagerberg
Karlstads kommun

Kalmar
| Förskolan Karlssons Äng
Mölndal
| Katrinebergsskolan
Västra Frölunda | Möbelprototyper
Äldreboende i Askersund
Dufvegårdens äldreboede
Karlstad
| Nybyggnation Karlstad

Utsmyckning i atrium på Katrinebergsskolan av Ea Ten Kate. T.v en skalenlig modell, t.h färdigställande av installation. Foto: konstnären

Alexandra Hedbergs utsmyckning i spegelplexi Just Pointless, installerad under Open Art i Stockholm. Foto: konstnären
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MÖTEN & EVENEMANG
KKV GBG är en medlemsdriven förening, vilket innebär att stort sett inget händer utan medlemmars hjälp eller på deras
initiativ –Här har vi listat några av de besök, seminarier osv som har hänt under året. En stor del av initiativet kommer från
föreningens styrelse, men även verkstadsansvariga och ordinarie medlemmar startar samarbeten, workshops, utbyten
och diskussioner både internt och med andra organisationer. Eftersom föreningen är en av så central vikt för konst och
kulturlivet i Västra Götaland så ser vi också till att följa med på debatter, seminarier och hearings som är relevanta för oss
som förening och för våra medlemmar i stort.
Vi har alltid fler inbjudningar till konferenser än vi har möjlighet att delta på, och det största hindret är ekonomiskt – de
flesta evenemang erbjuder ingen ersättning för deltagande och vi har en ytterst begränsad budget att själva avsätta
för ändamålet. Precis som för en stor del av kulturlivet så är vi helt beroende av ideellt arbete, även när det gäller
strategiskt viktiga frågor som t.ex. kulturprogram & remiss-svar, vilket innebär att vi inom bild- & formområdet förblir
underrepresenterade p.g.a. kronisk resursbrist.
28/1
15/2
19/2
28/2
5/3
6/3
5/4
6/4
10/4
10/4
12-14/4
19/4
24/4
2/5
2/5
3/5
9/5
9/5
11/5
16/5
15/5
22/5
23/5
23/5
24/5
28/5
10/6
12/6
13/6
15/6
18/6
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Majornas Älvstrands företagarförening årsmöte på KKV GBG
Studiebesök & diskussion om samarbete med Returkultur
VGR möte om kulturstrategi
Leverantörsmöte: Ricoh
Invigning av tryckverkstad
Studiebesök från HDK
Städdag i gjuteriet
Städdag på hela verkstan
Hämtning av böcker på GU / Humnisten
Workshop i tryckverkstad
Konstrundan i Majorna / Öppet hus
Guidning för Akademin Valand
Möte hos Göteborgs Bildverkstad om samarbete
Textilavdelningen träffas för att bygga om förvaring
Göteborgs Bildverkstad - planering av mörkrum
Guidning Göteborgs Konstskola
Kulturopolitisk dag på Folket hus
Guidning Frölunda brandkår
Årsmöte KKV Riks
Studiebesök Folkuniversitetet
Studiebesök RISE
Skogen - möte om ny digital plattform
Föreläsning i snickeriet: Tabita Nilsson från Chalmers
Deltagande i seminarium Gyllene Gäss på Akademin Valand
Presentation av KKV GBG på Göteborgs Konstskola
Filmning av Next Century på Ålgården
Besiktning av Sockerbruket 7 för ev. samarbete med Grafik i Väst
Bokrelease i ateljé med Per Svensson
Studiebesök hos RISE om samarbete
Musik & bildworkshop med Fredrik Hagstedt & Duo Gelland
Samverksansplattform för bild- & formområdet –
BRV9/8 Studiebesök konstnärsgrupp

3/9
5/9
17/9
24/9
26/9
1/10
1-4/10
2/10
5/10
16/10
16/10
19/10
24/10
25/10
24/10
4/11
5/11
6/11
8/11
12-13/11
22/11
2/12
4/12
9/12
18/12
20/12

Skogen - möte om ny digital plattform
Samverksanplattform för bild- & formområdet –
BRV13/9 Arbetsgivareallianses braschrådsmöte i Stockholm
Möte med Röda Sten & Andrés Fresnedas angående residency
KKV Bohuslän besöker verkstan
Leverantörsmöte: Ricoh
TRS - seminarium om utvecklingssamtal
Samtidskonstdagarna i Södertälje & Nyköping
Leverantörsmöte: Canon
Filmning av Next Century på KKV / GiV
Utställning i grafiken: ”Högtryck med laserskärare”
Filmning av intervju för Next Century
Städdag på hela verkstan
Göteborgs Bildverkstad - planering av mörkrum
Kulturnatta / Öppet hus
Möte med Göteborgs Bildverkstad
Platsbesök på Hantverkshusprojektet vid Partihallarna
Samverksanplattform för bild- & formområdet –
BRV5/11 Workshop i svarvning i metallavdelningen
KLYS konferens ”hur lång är en arm”
Leverantörsmöte: Konica Minolta
KLYS Mötesplats
Seminarium: När konsten tar plats & ger avtryck - Stadsmuseet
Arbetsgivarealliansens branschkommitté - Stockholm
Studiebesök på verkstan med Electron
Möte Nätverkstan
Jullunch på verkstan
Filmning av Next Century i Kinna

Inger Karlberg skulpterade Ålderstrappan som Vladimir Stočes sedan gjöt och färdigställde på KKV GBG

NEXT CENTURY
Här beskriver projektledare Björn
Therkelson projektet där KKV GBG är med
som samarbetspartner och verkstad.
KKV GBG deltar förutom med verkstan
även med att ha möjliggjort föreningens
deltidsanstälde samordnare att
videodokumentera projektet.

Next Century är en serie konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina, i synnerhet
från Shanghai. Under projekterioden apr. 2019 – sept. 2020 kommer 10–20 kinesiska grafiker
att under olika boendeformer och olika långa perioder att besöka västsvenska grafiker, arbeta
tillsammans med oss i våra verkstäder, ställa ut offentligt och leda workshops för allmänheten.

SVENSKA SAMARBETSPARTNER
Sju grafiska verkstäder och sju utställningslokaler vill delta i projektet, bidra med arbete och
söka eller avsätta medel från kommunal medfinansiering.
•
•
•
•
•
•
•

Grafik i Väst, Göteborg
Ålgården - Konstnärernas Verkstäder och Galleri, Borås
Litografiska Akademin, Konstlitografiska verkstaden,Tidaholm
Marks Konstgrafiska Verkstad, Kinna
Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, i samarbete med Skövde Konsthall
Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad i samarbete med Vänersborgs Konsthall
KKV, grafikavdelningarna, Göteborg

Dessutom tillkommer Konstgrafiska Verkstaden Dalsland i Åmål som observatör. Det innebär
att föreningen i Åmål får samma information som övriga föreningar och blir kallade till samma
möten, men har ingen rösträtt och inga åtaganden.

VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN
De kinesiska konstnärerna väljs ut av vår kinesiska samarbetspartner, oberoende curatorn
Waverly Liu och de västsvenska grafikernas representanter. Deras verk planeras turnera
tillsammans med våra egna grafikers. Ett konstnärligt råd utgår ifrån kinesiska och svenska
grafiker med beröringspunkter, för att sätta samman bildmässiga kulturmöten. En turnéplan
kommer att upprättas.
Västsverige har ett vitalt konst-och kulturliv där konstgrafiken väl hävdar sin plats.
Utställningen vill markera detta. Förutom detta projekts samarbetspartners finns ett antal
grafiska kollektivverkstäder och ateljéföreningar med grafisk profil t.ex. Ateljéföreningen
Kanten och Bolaget Vardagsbilder. Våra kinesiska besökare har uttryckt sin fascination över
vår kultur och våra samarbetsmetoder som de finner exotiska och intressanta. Genom Next
Century etableras ett regionalt nätverk av grafikverkstäder i västsverige och därmed stärks
den generösa anda som präglar våra konstnärskollektiv och som attraherar konstnärer
från länder där kommersialismen och/eller den politiska makten har ett fastare grepp om
kulturlivet.

Stillbild från intervju med Waverly Liu - projektansvarig på den kinesiska sidan
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WORKSHOPS
I samband med utställningarna kommer workshops att anordnas på de utställningsorter som
också har grafikverkstäder. Till en del av dessa tillfällen kommer allmänheten att bjudas in
för att prova på grafik och umgås med våra kinesiska gäster. I synnerhet skall vi rikta oss till
ungdomar och nyanlända med dessa inbjudningar.

FÖRELÄSNINGAR
I samband med utställningarna kommer också en serie föreläsningar att anordnas för
allmänheten. Workshops och föreläsningar syftar till att öka intresset för och praktisk
kunskap om grafisk konst och engagera människor i västsveriges vittförgrenade nät av
kollektivverkstäder. En pedagogisk fåra med globalt perspektiv kommer att utvecklas i
samtalen. Relevanta ämnen torde vara tekniska innovationer inom bildframställningen och
bildspråkets utveckling inte minst som demokratiskt uttrycksmedel.

BOENDET
Waverly Liu framhåller att många av de kinesiska konstnärerna uppskattar att ”komma bakom
kulisserna” och vill hellre inkvarteras privat än bo på anonyma hotell eller vandrarhem.
Syskonprojekt. Next Century har ett syskonprojekt som syftar till att svenska grafiker skall
kunna besöka Kina 2020 – 2021 under former som liknar de ovan beskrivna. Syskonprojektet
ingår inte i det här beskrivna Next Century

VIDGAT DELTAGANDE
Deltagande institutioner kommer, i samarbete med lokala studieförbund, att bjuda in
allmänheten och i synnerhet ungdomsorganisationer och nyanlända till de workshops
som anordnas på orten. I samband med arbetet i grafikverkstäderna finns osökta tillfällen
till informella samtal mellan svenska grafiker, andra som bor i Sverige men inte deltagit i
konst- eller det konstnärliga föreningslivet och kinesiska gäster. I Next Century erbjuds alla
möjligheter till fortsatt engagemang i verkstädernas föreningar.

KONSTNÄRLIG IDÉ OCH MEDVERKANDE KONST- OCH KULTURSKAPARE
Unga, kinesiska vänner har flera gånger uttryck sin hänförelse över saker vi ärvt av våra
far- och morföräldrar. t.ex. konst, porslin och broderier eller andra vardagsföremål med
patina. De har sagt sig i viss mån sakna motsvarande artefakter. Å andra sidan upplever
vi den kinesiska kulturen som innovativ, energisk och framtidsinriktad. Genom att ställa
samtida västsvensk grafik bredvid modern kinesisk kan vi belysa våra eventuella skillnader
och likheter i temperament och attityd och lägga en högst konkret grund för intressanta
jämförande samtal och genuina kulturmöten.
Björn Therkelson, projektledare | Texten är tagen från projektbeskrivningen 5/4 2019

Stillbilder ur videodokumentation av Next Century

VERKSAMHET- & KOMPETENSUTVECKLING MED TRYGGHETSRÅDET
Julen 2018 inleddes ett projekt med
TRS för att se över och utveckla KKV:s
organisation. Här beskriver projektledarna
Nina Nilsson & Mateusz Pożar processen
och vad arbetet har resulterat i.
Tryghetsrådet (TRS) är en stiftelse som
bl.a. arbetar med ideell och idémässig
kultur (teaterkompaniet, kyrkan,
operan, miljöpartiet m.fl.) TRS är knutet
till Arbetsgivaralliansen och arbetar
förebyggande med anställda.

Vi i styrelsen har haft behov av att formulera oss kring KKV GBG:s nuvarande situation,
verksamhet och framtid. Vi har haft – och har fortsatt – behov av att hitta en bra
arbetsordning för styrelsen och för vår personal. För de anställda är arbetsbördan stor.
Det är svårt att prioritera och den som ropar högst får hjälp först. De senaste åren har
ekonomin varit en stor fråga. Prioriteringsordning kan förbättras för att avlasta och
tydliggöra arbetsmängden.
I och med att föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen vände vi oss till TRS om ett
verksamhets- och kompetensutvecklingsprojekt. Styrelsen för KKV hade ett första möte
med Henrik Karlsson Rodén den 29 november 2018 i köket på KKV, varpå projektet drevs
under hela 2019, med ett tiotal möten allt som allt, utöver lika många projektmöten.
Några önskemål från de anställda var: mer visionsstöd från styrelsen, förbättrad
arbetsmiljö, ökad transparens mellan anställda och styrelse, god arbetsfördelning inom
styrelsen, öka den interna kommunikationen i föreningen samt ta fram en vision för KKV
GBG.

MÅL & ARBETSMETOD Med hjälp av H. Karlsson har vi under drygt ett år genomfört 10 halvdagars workshops med
personal, styrelse- och verkstadsmedlemmar. Vi har grundligt sett över KKV:s verksamhet
samt identifierat trender, risker och möjligheter i samhället, med målet att det skall gå att
genomföra förbättringar eller ta höjd för problem i god tid. När arbetet är avslutat så ska
vi ha tagit fram en verksamhetsplan samt kompetensutvecklingsplan. Projektet avslutas i
januari 2020 och sedan återstår sammanställning av dokumentation & planer.

WORKSHOP 1-10 22 jan

12 feb
6 mars
26 mars
9 april
16 maj
4 okt
23 okt
19 nov
21 jan 2020

Omvärldsanalys
Nutidsanalys & intressentanalys
Framtidsanalys
Viktiga utvecklingsområden
Mål & aktivitetsplan
Delmål
Ledstjärnor
Roller
Kompetensanalys
Kickoff

Hela projektet har inneburit en stor tidskostnad och engagemang, varför det är viktigt att
vi tar tillvara på resultatet, till exempel genom att använda det årshjul som syns till höger.
Det är ett av de verktyg som vi kan begagna för att visualisera arbetet som krävs för
föreningens fortlevnad, men även planera för kommande år – när behövs en underhållsplan,
när finns tid till mer ambitiösa projekt, osv.
De andra dokumenten är en verksamhetsplan som ger oss en lista över projekt
som ska prioriteras, samt en kompetensutvecklingsplan för personal, men även för
styrelsemedlemmar och verkstadsansvariga.
Föreningens högsta prioritet är att vara till nytta för dagens och framtidens medlemmar
vilket innebär att allt vi företar oss på något sätt går att knyta till det övergripande målet,
och svarar på frågan: Hur fungerar KKV GBG när det fungerar som bäst, och hur når vi dit?
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En av de tiotal workshops vi höll under ledning av Henrik Röden från TRS under 2019.
Här tillsammans med delar av styrelsen , personal och verkstadsansvariga

ÅRSHJUL
Ett årshjul är ett sätt att visualisera
återkommande händelser för att underlätta
planering och se när man har högst & lägst
belastning. Under TRS-projektet gjorde vi
flera årshul uppdelade på olika roller och
vi hoppas det kan hjälpa oss att planera
arbetet under 2020.

JAN
STYRELSEMÖTE
MEDLEMSFAKTUROR: ÅRSAVGIFT, FÖRVARING, FÖRBRUKNING

FEB

BESKED KULTURRÅD

PERSONALSAMTAL

STYRELSEMÖTE

INFORMERA ORGANISATIONSMEDLEMMAR OM AVTAL
BOKSLUT

MARS

DEADLINE ÄRENDEN ÅRSMÖTE

MOMSREDOVISNING

STYRELSEMÖTE
MEDLEMSAVGIFTER: FÖLJ UPP OBETALDA

APRIL

VALBEREDNING KLAR

BOKSLUT: MÖTE MED REVISOR

STYRELSEMÖTE

STÄDDAG

MAJ

VÅRFEST

KALLELSE ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

MAJORNAS KONSTRUNDA

UTVÄRDERA VERKSAMHETSPLAN

JUN

STYRELSEMÖTE
OMVÄRLDSANALYS

JUL

SKATTEDEKLARATION

AUG
STYRELSEMÖTE

ANSÖKAN KULTURRÅDETS
UTRUSTNINGSBIDRAG

SEPT
PERSONALSAMTAL

STYRELSEMÖTE

OKT
STYRELSEMÖTE
STÄDDAG
KULTURNATTA

NOV

UTVÄRDERA VERKSAMHETSPLAN
BUDGET FÖR NÄSTA ÅR
UTVÄRDERA UNDERHÅLLSPLAN
JULFEST

DEC

BESLUT FRÅN GBG OM BIDRAG
STYRELSEMÖTE

VERKSAMHETSRAPPORT: SAMLA INFO FRÅN
MEDLEMMAR

JAN
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STYRELSEMÖTE

BESKED KULTURRÅD
STYRELSEMÖTE

MEDLEMSFAKTUROR: ÅRSAVGIFT, FÖRVARING,
FÖRBRUKNING

En tidig version av årshjulet för föreningen

VERKSTADSRAPPORTER
Alla föreningens verkstäder sköts av medlemmar som arbetar ideellt för att hålla dem igång. En särskild roll har de
medlemmar som blir verkstadsansvariga – de ser till att medlemsansökningar blir bedömda, att introducera nya medlemmar
till verkstan och allmänt har koll så att maskiner och annat fungerar som det ska. Utan de ansvariga skulle verkstan inte
fungera så väl som den gör, och här beskriver de året som gått på deras verkstäder.

EMALJ

Två vidareutbildningar för konstnärer i emaljtekniker har hållits. Resultatet har bidragit till att
en emaljgrupp har bildats med medlemmar från olika delar av landet. De träffas med jämna
mellanrum och bokar då emaljugnen en vecka i taget.
Inför 2020 planerades en emaljkurs för Valandselever. Emaljskylt tillverkandes till Bertil
Larssons konstverk utanför Röda Sten konsthall.
En satsning har gjorts på KKV (metallavdelningen och emaljavdelningen) att tillverka
grundemaljerade och bockade plåtar i stället för att beställa från andra företag. Testresultat
har lyckats och emaljavdelningen har investerat i plåt, grundemalj och vit emalj. Vi kan nu
hjälpa konstnärer med hela processen, från emaljplåt till färdigställande av emaljkonstverk.

Ansvarig: Mia Frankedal

Emalj av Mia Frankedal. Foto: Konstnären
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Under Konstrundan arrangerade Lisa Holmlund och Chihiro Nodera en egen liten utställning
i verkstaden, och under varsin dag visade de besökare hur man trycker med sten, och Inger
Bernholdsson demonstrerade hur man trycker med plåtlito.

LITOGRAFI

I maj 2019 höll Stefan Tielscher en kurs med fyra deltagare. Ett mystiskt problem har dykt upp
i tryckprocessen, och kursen följdes av långt felsökningsarbete utan helt tillfredsställande
resultat. Lisa blev verkstadsansvarig första juni. Lisa visade litografiverkstaden under ett kort
studiebesök med Hydrakören den 13 september.
Under året har vi i liton träffats regelbundet för att stötta varandra i arbetet. Under Kulturnatta
visade Ute Engel, Nina Nilsson, Chihiro och Lisa några nya alster i liton och Ute och Nina höll
igång pressen. Chihiro och Lisa deltog i GIBCA Extended i ett gemensamt konstprojekt som
tog sin utgångspunkt i litografi, och arbetade under sex veckor i projektateljén i grafiken.
Ansvarig: Lisa Holmgren

En ny verkstad och teknik på KKV som håller till i kemirummet på grafiken, där det finns ANODISERING
möjlighet att anodisera och färga aluminium, även viss etsning av aluminium. Vi har under
året jobbat med att få verkstaden fullt kittad och fungerande och arbetet har flutit på bra. Vi Ansvariga:
har hållit vår första introduktionskurs i verkstaden under 2019 med 6 kursdeltagare, vilket var Sanna Wallgren & Sofi Lidman
mycket lyckat och inspirerande. Vi hoppas på ett ökat intresset för anodisering och på att få
fler medlemmar under 2020.
Anodisering går att använda på många spännande sätt och vi som driver verkstaden jobbar
med smyckekonst och objekt/skulptur. Tekniken går även att använda för färgning av
detaljer till möbler eller skulptur, bildkonst m.m.

Bild från musikalen Oliver! Foto: Lennart Sjöberg / GöteborgsOperan
Under 2019 har vi på GöteborgsOperans Patineringsavdelning utnyttjat vårt medlemskap i Kollektivverkstaden många gånger. Till flertalet av uppsättningarna under året tillverkade
vi kostymer som var patinerade och då behöver vi värmefixera för att de ska kunna tvättas. utrustning för det har vi inte själva utan åker till KKV med kostymerna. Tillgången till KKV:s
verkstad är mycket värdefull för oss! Operor som Cavalleria rusticana & Pagliacci, Nyckeln till drömmarna & Vox humana, Carmen och Valkyrian. Dansföreställningarna Life’s a show och
Virus/Love, musikalerna Return to the forbidden planet och Oliver!

SCREENTRYCK

Förändringarna som påbörjats under 2018 slutfördes under 2019 och en luftigare och flexiblare
screentrycksavdelningen blev resultatet. De tunga, fasta och skrymmande bänkarna och
borden ersattes med arbetsbord på hjul och arbetsvagnar finansierade av Statens kulturråd
(delas mellan de olika grafikavdelningarna och trycksaksverkstaden).
Två låga avskiljningsväggar konstruerades mot de angränsande verkstäderna för litografi och
koppargrafik. (Byggdes av restmaterial och målades vita med hjälp av ideellt arbete av några
medlemmar under Alexandras ledning) Screentrycksbord utlånat från Akadmein Valand kom
på plats (med ny tvåfasinkoppling). Två nya rakelställ kom upp på vägg. Papperstorkställ
utlånat från Akademin Valand kom på plats

Ansvarig: Alexandra Hedberg

Under året hölls fyra helgkurser, dessutom kom Nordisk folkhögskola från Kungälv en
dag och screentryckte ett vikzine. Konstpedagogerna från Röda Stens konsthall fick en
vidareutbildning i screentryck för att kunna integrera tekniken i sin pedagogiska verksamhet
samt kunna använda sig av vår verkstad.
Konstepidemins Artist in Residence Andrés Fresnadas (fr Colombia, inbjuden av Röda Sten)
arbetade under hösten bl a på screentrycksavdelningen med sitt artist book projekt Flow.
Flow samlar Artist Books av sex konstnärer i en box och tematiskt fick konstnärerna förhålla
sig fritt till temat Vatten & Jord. Flera konstnärer knutna till KKV bjöds in att delta: Aledandra
Hedberg, Marie Lagerqvist, Nina Bondesson, Jim Berggren & Rundqvists tryckeri.

Artist books som resulterade av projektet Vatten & Jord med Andrés Fresnadas som var gästkonstnär på KKV GBG via Röda Sten. Foto: Alexandra Hedberg
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TEXTIL

I början av maj träffades ett gäng textilare och byggde nya
förvaringsskåp till textilen, som också skulle fungera som
avskiljare mellan textilen och den nya tryckverkstan som var
klar. Det blev efter lite pyssel och hjälp av Johan riktigt bra.
Textilen har lämnat del av sitt utrymme för tryckverkstan, och
det har tagit sin tid att i textilen komma i ny ordning efter
olika omstuktureringar och byggen. Som min första uppgift
som textilansvarig tänkte jag gå igenom alla funktioner så
att allt fungerar. Efter genomgång av den stora ångfixen
upptäckte vi att den inte fungerade, med Matteusz hjälp har vi
lokaliserat var felet finns, men har ännu inte kunnat laga det.
Det finns intresse från några av de nya medlemmarna, som
nyligen examinerats från HDK, att använda stora ångfixen. Vi Ansvarig: Helene Johansson
upptäckte också att det nyligen installerade rapportsystemet
inte fungerade optimalt, men det åtgärdades omgående
genom Hannah Jervelind och Charlotte Ewings försorg, som
ju arbetat med att få till detta.
Jag har haft ett antal genomgångar av nya textilmedlemmar
vilket känns väldigt positivt. Ännu fler har blivit medlemmar
men ännu inte hunnit komma på introduktion.
Min tanke är också att arbeta med den kollektiva andan
genom tex workshops, och i oktober hade vi den första. Det
var väldigt uppskattat och vi bestämde att hålla ca tre- fyra
workshops för medlemmar per år, och planerade samtidigt
den första för 2020. Under workshopen blev det också tydligt
för alla vilken styrka det kollektiva kan vara med all kunskap
som förmedlas mellan deltagarna.
Under hösten arbetade också Waverly Liu, från Kina, en
månad i textilen som artist in residens. Hon berättade att
hon valt KKV med tanke på vår textila verkstad med sitt
rapportsystem. Läs mer om henne och samarbetet Next
Century i Västra Götalandsregionen på s22.

KERAMIK

Vi började året med att renovera Stantonugnen. Vi bytte alla element, murade om botten, och
lyfte upp taket några centimeter eftersom det börjat sjunka ner. Senare under året tillverkade
vi nya element till den gamla gasolugnen.
Vi har haft återkommande problem med proppar som går vid ugnsbränning, så jag bad
Elektriker Gunnar XXX att byta gamla kablar och kopplingar, vilket har avhjälpt problemet
något – men vi bränner fortfarande av proppar så vi behöver felsöka ytterligare.

Ansvarig: Marc Dagorn

Under våren köpte vi in två nya drejskivor och jag snickrade ihop en bänk som tillbehör. De
nya drejskivorna ersätter de gamla maskinerna som blivit utslitna och dånade mer än de
fungerade. En tanke med de nya skivorna är också för att möjliggöra större kursverksamhet
i keramikverkstan.
Vi har fått många nya sökande till avdelningen och godkänt tre av dem.
Majornas konstrunda blev en succé som vanligt, med många besökare och aktivitet.
Jag och Staffan Sundberg utförde renoverade en ugn på emaljen för Mia Frankedals räkning,
något som i efterhand godkändes av styrelsen – egentligen ska alla sådana projekt ha en
godkänd offert i förväg, så det ska vi tänka på framöver.

Vice: Staffan Sundberg

Under hösten kunde jag med de nya drejskivorna köra två kurser i drejning – kurserna var
mycket uppskattade, bland annat av vår nya ekonom som deltog i en av dem. Tyvärr gick en
av våra gamla drejskivor sönder under en av kurserna så jag hoppas kunna köpa in ännu en
till ny för att ersätta den trasiga.
I oktober hade vi öppet hus och en fantastikt Kulturnatta! Många keramiker var på plats
och demonstrerade olika tekniker – bland annat Linus Nilsson & Gunnar Larsson som
demonstrerade den nyinköpta 3D-skrivaren för lera. Vi hade även live-musik och en mycket
fin utställning, med många besökare.
I november gick ugn 3 sönder och det såg inte roligt ut – ett av porslinsrören som håller upp
elementet är sprucket och elementtråden har därefter kroknat och gått sönder. Reperationer
pågår och förhoppningsvis kan vi inom kort få ugnen körklar igen.

Välklädd besökare granskar KKV:s nya 3D-skrivare för lera – en populär attraktion under verkstans öppet hus
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Kerstin Eriksdotters utsmycking Molnseglaren installerad i Ölgod, Danmark. Foto: Konstnären

GJUTERIET
Två gånger per år håller verkstan öppet för allmänheten, en gång på våren under Konstrundan
i Majorna, och en gång på hösten under Kulturnatta. Helgen den 13-14 april bjöd gjuteriet på
en synnerligen fin och välordnad utställning med medlemmars konst. Tio konstnärer (Danaxel
Lindberg, Mahmoud Alsaadi, Barbara Ekström, Kerstin Merlin Eriksdotter, Bertil Gustafsson,
Lisa Holmgren, Evalena Jönsson Lunde, Walter Ruth, Vladimir Stočes, Frida Svensson) ställde
ut bronsskulpturer, visade gjuteriet, talade om bronsgjutningsprocessen, informerade om
KKV och svarade på allmänhetens frågor.
Även fotokonst av Mateusz Pożar visades. Stort informationsmaterial togs fram till detta
tillfälle (detta kan vi senare använda vid kurser o.dyl.) — Danaxel Lindberg gjorde en
suverän insats med att hålla i allt arbete kring denna utställning.
Majornas Företagarförening tittar in (när de håller årsmöte i KKV:s lokaler) tillsammans med Ansansvarig t.o.m. juni
Walter Ruth och får en snabbvisning av gjuteriet av honom och Kerstin Merlin Eriksdotter, Kerstin Merlin Eriksdotter
med bland annat demonstration av hur det går till att göra skalformar för gjutning.
Under året har bland annat Vladimir Stočes gjutit offentlig skulptur åt Ania Pauser, Emma
Ströde gjutit offentlig skulptur åt Eva Fornå, Martin Hansson har gjutit offentlig skulptur åt
Bianca Maria Barmen. De har även gjutit offentliga skulpturer för egen del. Flera medlemmar
har även producerat ett antal verk för utställningar runt om i landet och även utomlands.
Arbetet med reparationer och restaureringar, i samarbete med konservatorer, fortsätter i
oförminskad skala. Senast hade vi ”Vårens Huldra” av Gunnar Nilsson (står normalt i Botaniska
Trädgården) på besök för lagning, men verken är många som fått en skönhetsbehandling
eller rent av livräddande insatser på KKV GBG — utförda av Vladimir Stočes.
2019 ser ut att bli något av ett rekordår. Den sammanlagda produktionen av konstverk har
redan vid halvårskiftet överstigit hela förra årets, som även det var ett år med hög beläggning. Ansansvarig fr.o.m. juni
Gjuteriet har i särklass flest arbetade timmar av alla KKV:s avdelningar.
Shelley Sharr
Under våren/sommaren kommer skulptör Roland Persson från KKV Stockholm för att gjuta
sina bronsskulpturer hos oss vid flera tillfällen, eftersom gjuteriet i Stockholm ännu inte är
iordningställt efter flytten från Nacka till Farsta. Goda kontakter skapas mellan verkstädernas
representanter.
Gjuteriet får många nya medlemmar under året och medlemsantalet ligger nu runt 75. KKV
GBG:s gjuteri tilldrar sig även intresse från konstnärer som ännu ej är medlemmar, konstskolor
och allmänhet. Vi får mycket förfrågningar av allahanda slag.
Gasoltekniker gör det möjligt för oss att bränna ur formar på lättare och säkrare sätt.
Gasolledning in till gjuteriet tas i bruk och automatkoppling installeras, för ökad säkerhet
och enkelt handhavande. Därmed behöver inga gasolflaskor flyttas från sin skyddade plats
i avskilt rum.
Vice Vladimir Stočes

GJUTERIET

fortsättning

Kerstin Merlin Eriksdotter tar i samråd med kontoret in offert på liten kompletterande
elsmältugn. Detta för att kunna göra verkstan flexiblare (vad gäller både större och mindre
smältor), säkrare och mer användarvänlig, samt allra främst ge en miljöförbättring genom
energikonvertering till el. Vi beslutar att ansöka om bidrag för sådan ugn till hösten 2019.
I början av året beställer vi hem en stor leverans Molochite (material till skalgjutformar) från
Storbritannien, så att vi klarar oss i bortåt 2.5 år. Materialet levereras innan befarad Brexit.
Vaxrummet uppgraderas ytterligare med nya kraftiga kokplattor av hållbar kvalitet,
installerade av elektriker, finansierade av Kulturrådet. Elen i vaxrummet har också setts över
och säkrats upp; Vaxrummet var en gång i tiden kontor och har därmed haft alldeldes för låg
säkring, vilket medfört många onödiga strömavbrott och byten av proppar. Arbetet med att
modernisera vaxrummet är nu klart och resultatet är en säkrare och effektivare arbetsplats.
Vi erhåller i januari även utrustningsbidrag till en effektiv luftrenare, för att få bukt med
kvartsdamm från formmaterialet och gaser från vaxurbränning samt bronsgjutning. Ny
specialdammsugare har också inhandlats för utrustningsbidragspengar. Denna klarar det
kvartsdamms som förekommer i gjuteriet (vissa typer av gjutformar innehåller fina partiklar
av kvarts).
I februari får smältugnsbrännaren (som då börjat krångla) service av specialtekniker, varefter
den går stabilt igen, och vi tar tacksamt emot prima gjutkläder från ett nedlagt gjuteri.
Vladimir Stočes köper in en begagnad smältugn till verkstan som vi nu har i reserv om vår
ordinarie ugn går sönder.
Rekordbra uppslutning på vårens städdag med 15 frivilliga som städar och fixar effektivt
och proffsigt. Vi hinner avverka hela ”att göra listan” som var mycket lång! Stor eloge till alla
närvarande.
Efter 16 juli tar Shelly Sharr över som huvud-verkstadsansvarig för gjuteriet, när Kerstin Merlin
Eriksdotter avgår efter fyra år på det uppdraget.

En vägg är i vägen och ska rivas på gjuteriet – medlemmar hjälps åt under städdagen
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Mia Persson sitter med i styrelsen och och är verkstadsansvarig för textilpatineringen. Här demonstrerar hon infärgning av garn under Majornas Konstrunda
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