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OM KKV GBG
KKV GBG är en ideell förening för professionella konstnärer, designer och arkitekter,
som tillhandahåller verkstäder och arbetsplatser för olika material & tekniker. Vi har runt 500
medlemmar som har tillgång till våra 19 verkstäder dygnet runt alla dagar, och de används
för allt från utsmyckningsuppdrag & offentlig
gestaltning, till utställningar & försäljning, till
restaurering av existerande offentlig konst. Vi
håller till vid Klippan i Göteborg där vi har de
översta två våningarna av den anrika Toppsockerfabriken, och som ideell förening drivs vi i stort
sett av våra medlemmars volontärarbete.
Vårt upptagningsområde är framförallt Västra
Götaland, men vi har medlemmar i hela landet
och även utomlands – framförallt norra Europa.
Utöver våra individuella medlemmar har vi även
ett dussintal organisationer som är med i föreningen – bla HDK/Valand, GöteborgsOperan,
Röda Sten konsthall – vars anställda & studenter
kan använda våra verkstäder.

Som regional resurs är KKV GBG ett oerhört
kostnadseffektivt sätt att tillgodose behovet av
tillverkning av bild- & formkonst av alla de slag
– det finns idag inget realistiskt alternativ, ideellt
eller privat, som kan uppfylla samma ändamål
till den låga kostnad som KKV GBG har lyckats
med sedan 1974.
Utöver att driva professionella verkstäder så
agerar föreningen som samordnande plattform
för sina medlemmar, och deltar lokalt, regionalt och nationellt som en samlande kraft inom
bild- & formområdet – både opinionsbildande
och allmänbildande. Genom våra kurser är vi
den största vidareutbildaren av bild- & formkonstnärer i Västra Götalandsregionen, och våra
utbildningar vänder sig till både profesionella
utövare och en intresserad allmänhet.

KONTAKT & ORGANISATION
Besöks- & postadress:
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: Alexandra Hedbergs Blomsterängen. Del av gestaltning för Förskolan Kapten Karlsson, Kalmar. Foto: konstnären
Baksida: Detalj ur emalj av Fia Kvissberg, Jongleraren. Utställd på Piteå Konsthall. Foto: konstnären
Fotografi & layout: Mateusz Pożar om inget annat anges

MED STÖD AV
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Fláajökull är tryck av Studio MURKLA (Charlotte Ewing och Hannah Jervelind) i textilverkstaden på KKV GBG, hösten 2020. En 4,4 meter lång
Islandsskildring som demonstrerar handtryckets särart och diskuterar skärningspunkten mellan formgivning och konsthantverk.
"Det rapporterade mönstret fastnar ofta i en industriell kontext, vilket skymmer sikten för det konstnärliga uttrycket. Genom att screentrycka för hand
vill vi problematisera och expandera det utrymme mönster har som konstform. Med misspass och övertryck, metodiskt färgarbete och en medveten
kombination av raster och öppna ytor, visar vi på handtryckets möjligheter och särart."
Foto: Studio MURKLA
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VERKSTÄDER PÅ KKV GBG
På KKV GBG finns nitton verkstäder som ger medlemmar möjligheten att arbeta i stort sett alla
material som tänkas kan. Eftersom vi inte har några tekniker i våra verkstäder så är kraven på
medlemmar högre än i tex skolmiljö – alla som blir godkända för en specifik verkstad bedöms
vara kompetenta nog att arbeta helt självständigt. Nedan har vi en kort beskrivning av de olika
verkstäderna & materialen som medlemmar kan arbeta med på KKV GBG.

ANODISERING AV ALUMINIUM
Anodisering är en spännande teknik som främst används inom industrin för att skapa dekorativa
ytor, skydd mot korrosion och elektrisk isolering. Anodisering kan även användas på ett mer experimentellt vis i ett konstnärligt arbete – ett sätt att förändra materialet och skapa nya ytor och
strukturer, där du kan välja fritt om du jobbar med ett enskilt objekt eller som detaljer i ett större
projekt.
Anodiseringsprocessen består av flera steg, där metallen först etsas och rengörs och sedan oxideras i svavelsyra med hjälp av ström. Det skapas ett oxidskikt på metallen som liknar ett keramiska ytskikt. Detta gör att aluminiumet tappar sina metalliska egenskaper. Det korroderar inte och
leder inte ström eller värme men framför allt kan man färga det.

BRONS & GJUTERI
Gjuteriet har två elugnar för ursmältning av vax och sintring av keramiska formar, med innermåtten
140 djup × 109 bredd × 155 höjd, respektive 75 djup × 60 bredd × 72 höjd. Vi har en metallsmältugn
(brons) 120 kg, eltravers 630 kg, kättingtelfer 1000 kg, bläster, gasolbrännare 114 kW, tombola 100 kg,
skakbord, samt en stor blötläggningsho med slamavskiljning. Verkstaden har ett separat vaxrum,
inklusive vattenbad för varmhållning av vax.

ELECTRO
På KKV Electro finns tre 3D-skrivare, en CNC-fräs, Brother stickmaskin, oscilloskop, lödstationer
och elektroniska komponenter, samt etsningstank för produktion av kretskort. Här kan du som har
kunskaper om utrustningen arbeta på egen hand. Du kan också kontakta oss för att få hjälp av våra
elektronikkunniga konstnärer om du vill lära dig eller få hjälp med elektronikbaserade tekniker eller
använda vår utrustning.

EMALJ & GLAS
Emalj på stål är utmärkt material för konst i offentliga rummet. Emaljavdelningen delar ett rum på
150m² med glasavdelningen. Här finns det flyttbara bord och bra utsug. Elugnen har plats för plåtar
upp till 85×85cm och det finns sprutskåp och torkställningar.
Glasavdelningen har utrustning för arbete med planglas, ugnsgjutet glas samt blästring. Fyra glasugnar av olika storlek samt tillgång till en av keramikens ugnar för torkning av gipsformar samt
glasgjutning. Stort utbud av utrustning för slipning och polering som planverk, band och kantslip,
glassåg och borr. Dessutom arbetsplats för arbete med handverktyg.

FOTOSTUDIO
I kursrummet på våning 4 har medlemmar möjlighet att hyra vår fotostudio som är utrustad med
pappersfonder & andra backdrops, samt ett par Elinchrom kompaktblixtar med diverse modifikatorer. För att få arbeta här ska man antingen ha tidigare studiovana eller en genomgång med
ansvarige – men efter det så är det fritt fram för medlemmar att hyra rummet och utrustning.

KERAMIK
Vår avdelning är välutrustad med fem ugnar, eldrejskivor, extruder, kavlingsbord, sprutskåp och
lerkran. Precis som alla verkstäder på KKV GBG så är keramiken avsedd för professionella utövare
som klarar alla moment själva – så om du är skuptör, designer, keramiker eller entusiast och uppfyller de tekniska kraven är du hjärtligt välkommen att ansökan om access hit.
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KOPPARGRAFIK & LITOGRAFI
Grafikverkstan på ca 200m² rymmer koppargrafik, screen, litografi & boktryck. Ansökan sker separat till varje underavdelning.
Vår koppargrafikverkstad är miljövänlig vilket innebär att vi undviker
rengöring med lösningsmedel. Det finns tre koppartryckspressar,
etsutrustning för plåtar 150×100cm, värmehällar och kallhällar. Här finns
arbetsytor för plantryck och viskositetstryck, samt hårda och mjuka valsar
(för plåtar upp till 40×50cm).
Ett nytt akvatintskåp är under konstruktion. Det finns även tillgång till
belysningsrum för dem som arbetar med riston och fotopolymer. Vi har
även en fullt utrustad litografiverkstad med stenlitopress, stenar och dedikerad vask.

LASERSKÄRARE
Vår laserskärare har en skäryta på 90×120cm och kan skära upp till 2cm
tjockt material, bland annat trä, papper, tyg, skinn och vissa plaster. Utöver
det kan den även skära 1,5mm rostfri plåt – men den funktionen är inte
igång än.

METALL

Metallverkstans smedja och plåtverkstad är utrustade med ässja, städ,
elsvets 240A, tigsvets 500A. Plasmaskärare 25mm, gasolinstallation, grad
sax 1,75×2000 mm, rundmaskin 3×1500mm, plåtbock 1,25×1250mm, pullmax 3mm. Blästerskåp 1200×1000mm, pelarborr, metallkapsåg, bänksklip,
bandslip, svarv och pelarsvängkran 500kg.

Lisa Holmgren, koppartryck: Discharge. Foto: konstnären
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RISO / BOKTRYCK
Vår nyaste verkstad ger dig möjlighet att skriva ut på våra två Risographer, eller jobba med blocktryck på en Swissproof FAG letterpress. Utöver det så har vi maskiner för efterbearbetning, som
limbindare, gilliotin, big och perforering, häftmaskin, osv.

SCREENTRYCK PÅ PAPPER
På screentryckavdelningen finns tre tryckbord. Papperstorkarna tar vardera 50 ark på c:a 80×120cm.
För originalframställning finns tillgång till skrivare/kopieringsmaskin samt storformatsskrivare. Det
finns vakuumram för belysning av ramar upp till 130×150cm, med belysningseffekt 2500/5000W,
samt högtrycksspruta för rengöring av ramar.

SNICKERI
I vår välutrustade träverkstad finns följande utrustning: Juster/cirkelsåg, fullformat, , klyvsåg/cirkelsåg av mindre modell, bordfräs, bandsåg, bandslip, kombi rikt/planhyvel, ramklipp, fenérpress,
slipsten, långbandsputs, svarv, pelarborr, digital överhandsfräs.

TEXTIL & PATINERING
Verkstaden är till ytan 250m² stor med tre fasta tryckbord; 15, 10, & 6 meter långa med en tryckbredd
på 1,6 meter. Det längsta tryckbordet är försett med ett väl fungerande rapportsystem. Dessutom
finns ett flyttbart provtrycksbord bestående av en skiva och två bockar. Till verkstaden hör utrustning för värmefixering; thermougn, och ångfixering, liksom en varmmangel, 160cm bred. Vi delar
färgkök med patineringen, där det även finns tvättmaskiner för 18kg och 5kg. I samband med patineringsrummet – med utsug – finns också bord för ramspänning. Det finns tillgång till belysningsrum
med vakuumram för belysning av ramar upp till 130×150cm, samt tvättrum med högtrycksspruta för
avskiktning. Textilen har även tillgång till storformatsskrivare för utskrift av orginal.
Patineringsavdelningen har en Podab, halvautomatisk maskin att färga i. Maskinen rymmer upp
till 130 liter vatten och kan ta max 10kg material. Den har termostat så att man kan ställa in önskad
temperatur, man kan själv variera vattennivån och om den ska rotera eller stå still. Det finns också
en fristående centrifug. Vi har installerat en utsugsvägg och tryckluft för spruttekniker, det finns en
enkel anordning att hänga textilier framför sprutväggen och två dockor att drapera på.

TUFTI tuftatéljen broderar man textilier med lugg. Tuftmaskinen fungerar både som en symaskin och sax.

Vi har två rum med tre ramar; Den största tuftramen är 200x300cm i storlek. Mot ramen spänner
man upp en väv för att sedan skjuta in garnet med hjälp av tryckluft. Det finns tre tuftmaskiner och
en klippmaskin. Avdelningen har fönster samt dagsljusbelysning. Man bokar i allmänhet tuften
veckovis och arbetar ensam i tuftrummet.

VINYLPLOTTER
Vår verkstad för vinylplottring består av en Roland GX300 som kan skära vinylfolie. Max foliebredd

är 915mm och max skärbredd är 737mm. Plottern lämpar sig för att göra stenciler både för maskering och direkt montering — tex väggmonterad text till en utställning. Vi har en dator kopplad
och använder programmet Flexistarter. Underlag görs i vektor-baserade program typ Illustrator,
Inkscape eller Coreldraw.
Vi använder vår egen folie, men avbärarfolie, skrapa och knivar för tunn och tjock folie finns. Dock
rekommenderas du att ta med egna knivar. Man kan också sätta i papper och istället för kniv sätta
i en tillhörande penna och rita upp motiv.
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Övre & under bild: Det konceptuella verket Resiliens 1, av Henrik Blaszczyk. Mer info: www.resiliens.art. Foto: Konstnären
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Jag heter Lisa och jag är ny ordförande sedan september 2020. Jag gick
med i föreningen 2018 och är medlem i grafiken och gjuteriet. För mig är
KKV en plats där man som konstnär har möjlighet att arbeta och utvecklas. I rollen som ordförande så tror jag på att samarbeta och hitta styrkor
hos varandra. Planen är att lägga en dag i veckan på styrelsearbete och
lära känna verksamheten inifrån.
Det blev en skrämmande start på mandatperioden när det i oktober stod
klart att föreningen hade ett underskott av likvida medel på 143 000 kronor mot utgången av 2020. Det saknades bland annat täckning för att
betala hyra. Styrelsen var oförberedd på situationen, som berodde på
släpande fakturor på drygt 200 000 kronor från tidigare år. Vi fick söka
anstånd för utestående räkningar och införde köpstopp. Vi såg därefter
över hela ekonomin och fattade beslut om höjda avgifter (serviceavgift,
förvaring, ateljéhyra) och besparingar på de små utgifter vi kunde undvara
(parkering, avsättning för ekonomisk buffert). Vi hade dessförinnan sett
över budgetupplägget för kurser och förändrat dem i syfte att förhindra
att KKV kan gå back på kursverksamhet. På sikt stärkte det föreningens
ekonomin med uppskattningsvis 140 000 kronor. Men åtgärderna var inte
tillräckliga då de inte fick genomslag direkt.
Runt årsskiftet fick KKV till allas stora lättnad extra bidrag från Kulturrådet och tillfällig hyressubvention av Göteborgs Stad på grund av pandemin. I januari fick föreningen dessutom ökade anslag av kommunen i
verksamhetsstöd som delvis täcker upp den kommande hyreshöjningen.
Detta räddade tillfälligt föreningens ekonomi. Det var omskakande och
satte hela verksamheten i blixtbelysning. Hur ska vi medlemmar i KKV organisera oss? Tanken med en verkstad som ett kollektiv, vad är den? Och
framförallt: hur ska vi säkerställa en långsiktighet? Det är ett gemensamt
ansvar och jag tror att fler medlemmar på sikt kommer behöva bli mer
delaktiga i verksamheten på olika sätt. Utmaningen tror jag består i att ta
tillvara på varandras engagemang. Hur gör vi det? Den frågan kommer vi
att behöva allas hjälp för att besvara.
I höstas upprättade styrelsen en verksamhetsplan. Vi har delat in oss i arbetsgrupper med tydliga ansvarsområden. Personalgruppen har arbetat
fram arbetsbeskrivningar för våra anställda och påbörjat det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Underhållplangruppen har påbörjat upprättandet av
ett anläggningsregister, Tiger Asset, som vi kommer att ha nytta av både
inför budgetarbete, men också genom att vi får översikt över föreningens
maskiner och tillgångar. Medlemsgruppen har bland annat sammankallat
till möte där medlemmar informerades om vår ekonomiska situation. Koncepthusgruppen har haft i uppdrag att undersöka frågan vad Koncepthus
faktiskt är för något, något som visade sig vara lättare sagt än gjort.
Ekonomigruppen har tagit fram rutiner för attestering av fakturor och tagit
fram mallar för offerter.
Utöver detta har styrelsen efter möte med verkstadsansvariga då det
påtalats brister i form av trasig belysning och dålig ventilation beslutat
att prioritera dessa områden. Vår vaktmästare har anlitat elektriker som
åtgärdat belysningen på våning fyra och fem. Arbetet med att ta in offerter från olika ventilationsfirmor pågår. Jag tror att styrelsen gör rätt i att
prioritera gemensamma lokaler och arbetsmiljön. Det är viktigt att vi har
trivsamma och fungerande verkstäder. Slutligen hoppas jag att styrelsen
med mig kan förvalta förtroendet och bidra till att KKV är den plats vi alla
vill att det ska vara.

Lisa Holmgren | Ordförande
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En av Camilla Iliefski Lundblads tuftade mattor
Den här ställdes ut på Nääs Konsthantverk och såldes sedan till VGR Konstenheten. Foto: konstnären
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STYRELSEN & MÖTEN
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 2020 så drogs vi med förseningar i bokslut vilket tvingade oss att hålla årsmöte efter
sommaren – vilket ändå var en förbättring mot föregående år.

STYRELSEN 2020.01.01–2020.08.27

STYRELSEN 2020.08.27- 2020.12.31

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Walter Ruth
Inger Bernholdsson
Nina Nilsson

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Lisa Holmgren
Inger Bernholdsson
Nina Nilsson

Ledamöter

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

Ledamöter

Linus Nilsson
Ann Strandvik
Camilla Lundblad Iliefski
Eva Fluur Jonsson
Mia Persson
Markus Waern

Suppleanter Arta Deghanpour
Mia Persson
Ossian Gustafsson
Internrevisor Anna Eggert
Suppleant
Emma Ströde
Valberedning Jan Stigland
Lena Selander
Revisor
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Björn Ellison | Trevi Revision

Suppleanter Markus Waern
Chihiro Nodera
Internrevisor Anna Eggert
Suppleant
Emma Ströde
Valberedning Walter Ruth
Anneli Pihlgren
Revisor

Björn Ellison | Trevi Revision

STYRELSEMÖTEN UNDER 2020

ÖVRIGA MÖTEN UNDER 2020

07 jan
18 feb
16 mars
08 april
13 maj
04 juni
24 aug
27 aug
02 sept
30 sept
28 okt
25 nov
16 dec

08 jan
19 jan
21 jan
05 feb
16 april
24 sept
18 nov
14 dec

Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte med verkstadsansvariga
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Årmöte
Styrelsemöte - konstituerande
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Möte med Higab
Grafikverkstäder
Kickoff TRS-projektet
Underhållsplan
Arvodesmöte
Intro till Nextcloud
Ekonomimöte
Medlemsmöte om ekonomi

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

Anna Eggert
Mia Branzell
Alexandra Hedberg
Jonathan Josefsson
Mateusz Pożar
Anders Johansson
Karl-Johan Sellberg
Helene Johansson
Mia Persson
Arta Deghanpour
Chihiro Nodera
Ute Engel
Johan Hellman
David Bramham
Inger Bernholdsson
Marc Dagorn
Staffan Sundberg
Mia Branzell
Anna Eggert
Mateusz Pożar
Mia Frankedal
Hasse Ekdahl
Linus Nilsson
Shelley Sharr
Vladimir Stočes
Sofi Lidman
Sanna Wallgren

VERKSTADSANSVARIGA
Våra verkstadsansvariga är medlemmar som har ställt upp och tagit ansvar för en eller flera verkstäder. Det är de som sköter bedömningen av nya
sökanden, är kontaktperson för alla som har frågor, sammankallar möten
& styr upp evenemang under öppet hus osv.
Arbetet görs stort sett oavlönat och utan det stora engagemang och arbete som verkstadsansvariga lägger ner så skulle verkstan inte fungera
så väl som den gör.
Det är också därför vi uppmuntrar alla andra medlemmar att dels vara
varsamma om våra ansvariga, dels ställa upp och kanske vara ansvarig
eller vice själv ett tag – det är ett utmärkt sätt att lära känna föreningen
och andra medlemmar bättre, samtidigt som man får möjlighet att förbättra sin egen arbetsplats.

SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN
Utbildning
Majornas Konstrunda
Kulturnatta
Utställningsansvarig
Personalansvarig
Anslagsansökningar
Hyresförhandling

KKV Riks

Mia Frankedal
Mia Persson
Katarina Kvist
Mia Persson
Katarina Kvist
Nina Nilsson
Eva Fluur Jonsson
Mateusz Pożar
Walter Ruth (t.o.m. augusti)
Inger Bernholdsson
Walter Ruth (t.o.m. augusti)
Linus Nilsson
Lisa Holmgren
Walter Ruth (för Västsverige)

Medlemmar, styrelsen och anställda har över året många olika uppgifter,
men här listar vi sådana saker som några enskilda personer har fått lägga
extra mycket tid på.
Om du är intresserad av att hjälpa till med något specifikt så är det fritt
fram att antingen kontakta de ansvariga eller styrelsen.

ANSTÄLLDA
Ekonom 70%
Tekniker 80%
Samordnare/Projektledare 80%

Sylvia Håkansson
Johan Hellman
Mateusz Pożar

Antalet anställda och deras anställningsgrad har varierat över åren, men
målet med att ha anställda är att höja servicenivån för våra medlemmar
och för att kunna genomföra sånt som en ideellt arbetande styrelse inte
hinner med – samt rent praktiskt att ta emot leveranser, svara i telefon osv.
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EKONOMIN UNDER ÅRET
Då jag anställdes i mitten av 2019 var 2020 det första året som jag jobbat
med ekonomiarbetet hela året och har haft koll på alla verifikationer och
således inkomster och kostnader. Detta har gjort arbetet mycket enklare
och onödiga utgifter som straffavgifter har uteblivit.

Sylvia Håkansson, ekonom 70%

Tillsammans med våra fantastiska medlemmar måste jag få skryta,
att trots allas svårigheter i denna tid med Corona, hade vi endast utestående fakturor för ett belopp på ca 10.000kr vid årsskiftet jämfört med
ca 145.000kr vid årsskiftet 2018 och då ska noteras att vi startade från
350.000kr i utestående fordringar pga att betalningspåminnelser aldrig
skickades ut. Vid årsskiftet 2019 var vi nere på 54.000kr. Detta är naturligtvis en enorm bedrift och en enorm vilja att KKV ska fortleva som knappast
lämnar något öga torrt, inte mina i alla fall. Tack alla ni för att ni kämpar!
Vi har tappat några medlemmar från föregående år som vi hoppas få igen
när samhället hämtat sig från pandemin.
Vad gäller våra leverantörsskulder har vi gått från att ha skulder vid
årsskiftet 2018 på över 500.000kr till årsskiftet 2019 med 190.000 kr och
nu i år endast 20.000kr. Löner och deklarationer har stämt på året och vi
har inte behövt skicka in rättelser och fått straffavgifter. Allt löper på bra.

Kostnader 2020
Lokalkostnader................................................... 1 063 382
Personal + styrelse.......................................... 1 237 401
Övrigt......................................................................... 960 625
3 261 408
Intäkter
Statens Kulturråd.............................................. 207 457
Västra Götaland.................................................. 612 000
Kulturförvaltningen......................................... 1 070 000
Övriga bidrag och intäkter.......................... 1 784 341
3 673 798

De flesta underlag är digitaliserade direkt in i bokföringsprogrammet, men eftersom Skatteverket kräver att alla
inkommande underlag i pappersform sparas i sju år sparas alla underlag även i en pärm. Det går inte att digitalisera inbetalningarna så därför printas de ut och prickas av
för hand.
Tack vare förre ordförande Walter Ruths förträffliga insikter och kunskaper om energiskatter har vi fortsatt att söka
detta och fått tillbaka en hel del där.

Bokföringen börjar det också bli ordning på. Vi har fortfarande några eftersläpande konton med rättelser från
Avskriven skuld (eg. ingen inkomst).... -158 972
föregående år, men de försvinner efterhand och vi kan nuPeriodiseringar från 2021 till 2020......... -367 769
mera känna oss tillfreds med att det som är bokfört på ett
3 147 057
speciellt konto hör hemma där. Detta har inneburit att jag
har kunnat presentera en budget för styrelsen och rapporterat budget med utfall varje månad på styrelsemötena.
Utan en budget och rätt siffror är det svårt att planera verksamheten och
det är svårt att i tid förstå att mer pengar behöver dras in eller att vi behöver dra i handbromsen för vissa utgifter.
I december höll vi ett digitalt ekonomimöte med ca 30 deltagare. Många
bra idéer diskuterades hur vi faktiskt kan utöka vår verksamhet och synas
mer utåt – även i dessa svåra tider. Detta möte var ytterligare ett exempel
på våra fantastiska medlemmars kämparglöd och kärlek till KKV. Som
ekonom är det naturligtvis roligt och en ynnest att arbeta för sådana
medlemmar!

VAD PLANERAS FRAMÖVER?
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Vi har numera olika arbetsgrupper där styrelse och anställda samarbetar.
Jag som ekonom är naturligtvis med i ekonomigruppen men jag är även
med i underhållsgruppen. Vi hoppas att ytterligare kunna planera vår
budget mer i detalj tillsammans med de verkstadsansvariga vad de olika
avdelningarna kan tänkas behöva i investeringar och reparationer. Istället
för att släcka bränder kommer mycket mer av arbetet vara av planeringskaraktär. I detta ingår också att upprätta ett anläggningsregister med foton på vår utrustning. Troligtvis kommer vi nog förundras över hur mycket
vår anläggning faktiskt är värd. Detta kommer att bli värdefullt, inte bara

ur försäkringssynpunkt, men också för våra bidragsgivares förståelse
och tillfredsställelse att vi gör något väldigt värdefullt för våra bidrag men
också för att locka nya medlemmar. KKV är en förnämlig aktör i regionen
när det gäller att erbjuda bra utrustning med den senaste tekniken!

EXTRA CORONASTÖD
KKV har sökt och fått extra projektstöd och extra stöd för inkomstbortfall
pga pandemin. Vi är mycket ödmjuka och tacksamma inför detta och vi
tackar vår eminente samordnare/projektledare för hans idoga arbete med
att söka extra medel. Detta kommer innebära att vi äntligen kommer att
kunna reparera våra toaletter i alla fall.

JAG VILL TACKA
Förutom alla fantastiska och supertrevliga medlemmar måste jag berömma den nya styrelsen. Då vår förre ordförande avgick var vi många som
undrade hur det skulle gå, men de har klarat detta med bravur. Jag vill
också tacka mina fantastiska medarbete som med aldrig sinande intensitet söker fonder och ser till att allt flyter på i verkstaden.
Nu kör vi mot nästa mål med snabba steg!
Sylvia Håkansson | Ekonomiansvarig

Anna Eggerts Vintersol. Foto: konstnären
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KURSER
I början av pandemiåret hann vi ge en kurs innan vi ställde in resten av vårterminen – läget
var för osäkert och vi kunde inte garantera att
riktlinjerna från myndigheterna ens skulle tillåta
våra kurser, än mindre att vi kunde genomföra
dem på ett smittsäkert sätt. Precis som alla
andra har vi bevakat sitautionen och hoppades
först att kunna köra kurser till sommaren, sedan
kanske under hösten, sedan vintern. Vissa specialkurser och workshops för medlemmar eller
organisationsmedlemmar har blivit av, men de
har bedömts från gång till annan och har skett i
mindre grupper – till exempel patineringskursen
för Tillskärarakademin under sommaren, och
gjutningskurser för Dômens konsthögskola.
Var gång vi velat öppna upp för kurser har
reglerna ändrats och det merarbete som krävs
för att planera, budgetera, marknadsföra och
administrera kurserna blir i dagsläget en onödig
kostnad för föreningen. Vi ser med tillförsikt fram
emot 2021 och förhoppningsvis ett bättre pandemiläge – samtidigt som det inte är säkert att
vi någonsin kan återgå till old normal, utan kommer få ha hybridlösningar även när vi släpper på
kurserna igen.

Informell workshop med en ny digital överhandsfräs i snickeriet, inköpt med hjälp av utrustningsbidrag från
Kulturrådet, under ledning av Karl-Johan Sellberg – en av de ansvariga på snickeriet.
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Ett vanligt år är KKV GBG Västsveriges största
vidareutbildare för professionalla inom bild- &
formområdet, med ett 30-tal kurser som är
öppna för alla. 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. Förutom att kurserna är
uppskattade av medlemmer och andra, så är de
också ett viktigt sätt för konstnärer att vidareutbilda sig i tekniker som bara har ett fåtal professionella utövare, och vars kunskap annars
riskerar gå förlorad.
Eftersom kurserna ska bära sig själva så händer
det att vi ställer in kurser vid för få anmälningar. För att slippa det så har vi ändrat om hur
vi beräknat kursbudgetar – som konsekvens
kommer kurserna att bli dyrare när vi väl släpper
på dem, men förhoppningsvis slipper vi ställa
in dem med kort varsel, till våra deltagares och
kursledares glädje.

Kerstin Merlin Erikdotters bronsskulpturer utställda på Dronninglund Kunstcenter i Danmark.
I förgrunden Livet återvänder, i bakgrunden I huvudet på en häst. Foto: konstnären
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PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
Året började med en förströdd diskussion om hur Kina verkar överreagera
på en ny influensa, och slutade med att vi alla hälsar med armbågen och
är väldigt trötta på videokonferenser. Självklart ska vi inte klaga för mycket
– Coronan har orsakat oerhört lidande världen över – men för de flesta av
oss så har den mest påtagliga konsekvensen varit hur vår vardag slagits
sönder; uppdrag har sinat eller skjutits upp, kurser, workshops, residency
har ställts in, alla möten i vardagen och våra sociala sammanhang har
plötsligt blivit farliga på ett sätt vi inte kunnat föreställa oss.
Mateusz Pożar är sedan 2014
samordnare & projektledare på
deltid och sköter föreningens
löpande administration, projekt
och samarbeten.

Mitt i allt det här så har KKV GBG fortsatt att hålla öppet, om än med
vissa begränsningar, och våra medlemmar har använt sunt förnuft i hur
de arbetar och vistas i verkstäderna. Vi har överlag sett en dramatiskt
minskning i antal medlemmar i verkstan samtidigt – men det verkar som
att många har fortsatt jobba, bara att de pytsar ut sina timmar över veckan
istället för att komma när det är som flest i verkstan. Medlemmar är heller
inte i verkstan längre än de måste – det sociala hänget i skybar och kök
har fått stryka på foten till förmån för korta diskussioner på två meters
avstånd i korridorerna.
Jag får höra av medlemmar som tillhör riskgrupper och som pga Coronan
och isolationen far mer illa än andra, och det är trist att inte kunna erbjuda
en lösning. Men det är samtidigt uppmuntrande att se vissa verkstäder
organisera sig själva för att tillåta utsatta medlemmar att komma till verkstan och arbeta på ett säkert sätt.
Sedan i mars så har jag och mina kollegor jobbat helt eller delvis på distans, vilket varit en utmaning. Framförallt så tappar vi den dagliga kontakten med föreningens medlemmar – vars behov har varit ledstjärnan i
hur vi prioriterar arbetet. Visst kan man sköta det mesta via epost, telefon
och videokonferens, men det är inte lika spontant och det är inte alla som
orkar kontakta oss den vägen. Framförallt så är det tråkigt att sitta hemma.
Vi har trots det lyckats få några saker gjorda. Mörkrummet för analogt fotografi är färdigbyggt, den nya datorn är installerad i skrubben bredvid och
vi har börjat släppa på folk på storformatsskrivaren – även om det inte är
färdigställt. Vilorum och kök har fått en upprustning tack vare Johan Hellman & Carina Cresta, vi har fått en ny organisation som medlem (Mothers
in Residence), Risotrycket har blivit en etablerad verkstad i grafiken och vi
ser att fotostudion används återkommande av medlemmar som behöver
dokumentera sitt arbete.
Det enskilt största funktionen vi lagt till i år är diskussionslistorna för
de olika verkstäderna, som tillåter medlemmar att diskutera direkt med
varandra utan att behöva gå via utskick från kontoret. Jag och Johan sitter med på alla listor och ser att vissa verkstäder är bättre på att nyttja
listorna än andra, men det kommer ta ett tag innan folk har vant sig och
kommit igång – aktiviteten kommer inte igång förrän det finns ett behov
på verkstan, vilket verkar rimligt.
Det perfekta medlemssystemet hägrar fortfarande vid horisonten, men
kanske är behovet inte lika akut när vi har maillistorna? Det som känns
mer trängande just nu är att uppdatera vår hemsida – dels för att den
börjar se ganska gammal ut, men också för att det finns funktioner som vi
vill kunna få in som är medlemmar till gagn.
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De gemensamma städdagarna har spridits ut över en vecka och det
gick OK – även om verkstäderna skulle må bra av en grundlig städning.
Som vanligt är ett återkommande problem att vissa medlemmar utnyttjar
situationen och förvarar alldeles för mycket material och verktyg i olika
skrymslen och vrån. Ett vanligt år så kan vi lite mer aktivt jaga folk, men nu
har vi färre tillfällen att fånga upp problemet. Det orsakar dålig stämning

när folks material blockerar dörrar, andra medlemmars tillgänglighet, eller bara ser illa ut – det är
en kollektivverkstad och vi vill alla komma till en städad arbetsplats.
Trots Corona så fortsatte arbetet med Next Century; De kinesiska gästgrafikerna som varit på utbyte hos oss och andra verkstäder i regionen arbetade ända tills gränserna stängdes och vissa av
dem plötsligt blev fast i Sverige, medan andra inte längre kunde ta sig hit. Jag fortsatte med videodokumentationen och redigeringen, och efter den sista utställningen på Vänersborgs Konsthall
så avslutades projektet. Vad nästa steg blir är ovisst, men ursprungligen var tanken att konstnärer
från de deltagande verkstäderna skulle ha ett utbyte i Kina – något som för tillfället känns väldigt
avlägset. (Vill läsa mer on Next Century, se verksamhetsrapporten från 2019).
Vi har inte haft möjlighet att hålla öppet för Majornas Konstrunda eller Kulturnatta. Ett tag funderade
vi på att köra projiceringar på fasaden eller virtuella guidningar av verkstan, men det fanns varken
pengar eller engagemang nog att genomföra något. Vi får spara på krafterna och återkomma under
ett friskare, stabilare och hoppfullare 2021.
Mateusz Pożar | Samordnare & projektledare

Bertil Gustafsson, vice ansvarig på metallverkstan, slappnar av i vår skybar med
sin portugisiska vattenhund Moa. Bilden är tagen i februari, innan restriktionerna
slog till. Infälld bild från SVT Lokalnyheter: Nyhetsinslag från invigning av Bertils
skulptur till minne av atombomberna över Hiroshima & Nagasaki.
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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.

UTSTÄLLNINGAR I SVERIGE
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KONSTNÄR

ORT

LOKAL | EVENEMANG

KONSTNÄR

ORT

LOKAL | EVENEMANG

Alexandra Hedberg
Anne Larsson
Birgitta Jannesson
Britta Strömbeck
Camilla Iliefski
Camilla Iliefski
David Bramham
Elin Tollbom
Emma Rissanen
Evalena Jönsson Lunde
Heike Thiede
Heike Thiede
Heike Thiede
Helena Andersson
Helene Wedel
Ingela Zacharoff
Jacqueline Forzelius
Jan Stigland
Jonatan Josefsson
Lena Selander
Lisa Larsson
Lisa Larsson
Lotta Söder
Lotta Söder
Lotta Söder
Marja Ekdahl
Marja Ekdahl
Mia Branzell
Nina Nilsson
Per Svensson
Shelley Sharr
Ulla Hultberg
Vivanne Rosqvist

Alexandra Hedberg
Annika Andersson
Berit Lindfeldt
Birgitta Jannesson
Evalena Jönsson Lunde
Evalena Jönsson Lunde
Fredrik Åkum
Jonatan Josefsson
Jonatan Josefsson
Karl-Johan Sellberg
Lisa Holmgren
Lotta Söder
Lotta Söder
Malin Franzén
Mia Branzell
Vivianne Rosqvist
Vivianne Rosqvist
Vivianne Rosqvist
Vivianne Rosqvist
Vivanne Rosqvist
Vivanne Rosqvist

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Lerum
Pixbo
Pixbo
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Varberg
Borås
Skara
Rydal
regionalt resande utställning
Göteborg
Alingsås
Göteborg
Göteborg
Lerum
Kungälv
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Skärhamn
Kungsbacka
Göteborg
Göteborg
Tjörn
Stockholm
Göteborg
Göteborg

Norrköping/Trelleborg/Luleå
Malmö
Stockholm
Örebro
Sunne
Stockholm
Stockholm
Malmö
Finspång
Malmö
Örnsköldsvik
Örebro
Stockholm
Gnesta
Småland
Vaxholm
Stockholm
Västerås
Lund
Åhus
Nyköping

Nejd
Galleri KC,Skissernas rum
Galleri Lerverk
Dergårdsgalleriet
No Early Birds
Arranging Things
Grafik i väst
Sintra (Försäljning i butiken)
VUE Projektrum
Galleri Lord &Lydia
Lerverk
Tofta
Wärenstams
Bladhska galleriet
Rydals museum
Next Century
Galleri Box
Konsthallen
Galleri Konstepidemin
Galleri Mackforum
Dergårdsgalleriet
Mimers Kulturhus
Galleri Thomassen
Galleri Uddenberg
Sintra Galleri
Södra Hamnen 31
Hjertstedska villan
KKV Göteborg
Göteborgs Konstförening
Pilane Skulpturpark
Färgfabriken
Domkyrkan
Galleri Backlund

Nordisk Grafiktriennal
Repeat It / Form Design Center
Konstakademien
Galleri Nord
Övre Frykens konstrunda
Galleri Hg, Sthlm
Färgfabriken
CG GAllery
Kulturhuset
Malört
Galleri Lokomotiv
Galleri Nord
Galleri Hera
Artlab
Glasets museum Växjö
Galleri Roddarhuset
Hägernäs Strands Galleri
Galleri Ekström
Galleri Jäger och Jansson
Konstgalleriet i Åhus
Galleri Sjöhästen

ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR
KONSTNÄR

Gaby Berglund Cardenas
Geraldine Juarez
Kerstin Merlin Eriksdotter
Lotta Söder
Per Svensson

ORT | LAND

Chicago, IL/USA
Berlin/Tyskland
Dronninglund/Danmark
Ameland/Nederländerna
Seinäjoki/Finland

LOKAL | EVENEMANG
Koehnline museum of art
Haus der Kultur der Welt
Dronninglund kunstcenter
Kunstmaand Ameland
Seinäjoki Taidehalli

BESTÄLLNINGSUPPDRAG, OFFENTLIG MILJÖ SAMT SKISSUPPDRAG
KONSTNÄR

Alexandra Hedberg
Alexandra Hedberg
Anna Eggert
Carina Fihn
Emma Ströde
Helena Andersson
Jonas Svedäng
Josefine Åhs Lagerberg
Karl-Johan Sellberg
Karl-Oskar Ankarberg
Kerstin Merlin Eriksdotter
Kerstin Merlin Eriksdotter
Kerstin Merlin Eriksdotter
Lotta Söder
Lotta Söder
Maja Droetto
Marie Dahlstrand
Mia Frankedal
Simone Affabris
Studio MURKLA
Studio MURKLA
Vladimir Stoces
Vladimir Stoces
Vladimir Stoces

BESTÄLLARE

ORT | PLATS

Berghems väveri
Berghem
Kalmar Kommun
Förskolan Kapten Karlsson
Higab
Sockerbruket 17
Göteborgs lokalförvaltning Göteborg/Hisingen
Ljungby Kommun
Klöverängens förskola
Falköpings kommun
Falköping
Eli's Corner Bar/Café
Göteborg
Karlstad kommun
Karlstad
Junibacken
Junibacken/Stockholm
Privat inköpare
Berlin/Tyskland
Filmproduktion		
Privat beställning
Lich, Tyskland
Privat inköpare
Århus, Danmark
Konstklubb VågaSe
Stockholm/Göteborg
Albin i Hyssna
Hyssna
Stockholm läns landsting
Stockholm
Uppsala offentlig konst
Uppsala
Uddevalla kommun
Uddevalla kommun
Privat beställare
Göteborg
Nkuli Mlangeni Berg/The Ninevites | Södertälje Konsthall
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro
Jonsereds kommun
Jonsereds trädgårdar
Härryda kommun
Mölnlycke aktivitetshus
Uddevalla kommun
Tändsticksfabriken

TYP

Förberedelse för produktion
Offentlig gestaltning
Verk i Emalj och metall för trappuppgång
Emalj
Fåglarnas Kung: Gjuteri, metall & tuft
Förskolan Trollet
Platsspecifik design och inredning
Kronoteket
Scenografi till utställning om Tura Sventon
Designuppdrag,möbel
Rekvisita i filmen Tills solen går upp
Skulptur utomhus
Skulptur utomhus
50 skulpturer i glas
Design av 3 textilmönster
Innegård på Södersjukhusets nya akutmottagning
Storveta Idrottshall Uppsala (färdigt 2021)
Kunstorget Uddevalla(Vinnande bidrag)
Handtryckta tyger till utställning
Ny sporthall i Kunsängen, skissförslag
Fontän
Skulptur Steg för steg
Skissuppdrag för utsmyckning

Från David Bramhams utställning på Grafik i Väst. Foto: konstnären
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Den här radion är en låda jag byggde för att vara med på Junibackens (på Djurgården) utställning om Ture
Sventon som visas upp under året. Radion är också en hemlig låda som går att öppnas om man är lite klurig. Så
det är en del av scenografin till utställningen. Verk & foto: Karl-Johan Sellberg

20 | 36

Året som gått har präglats av Corona pandemin. Kanslipersonal, vaktmästare och ekonom på KKV GBG har till stora delar arbetat hemifrån. Tidigt
diskuterades lösningar för att kunna arbeta på distans. Vi har försökt hålla
kontoret öppet på förmiddagar, vår ekonom har varit inne på onsdagar
och vaktmästaren har varit behjälplig i KKV:s verkstäder.

PERSONALGRUPPEN

Kanslimöten med de anställda och personalansvariga har införts varannan vecka, ett sätt för alla att träffas online för att diskutera arbetsuppgifter
och eventuella problem under pandemin. Vi har även gjort i ordning ett
vilorum dit man kan gå och ta en paus.
De personalansvariga har sett över kollektivavtalen och utformat tydliga
arbetsbeskrivningar, både generella och specifika för de anställda.
Det har påbörjats ett arbetsmiljöarbete med den fysiska miljön. Verkstäder dammar och skräpar ner, olika partiklar flyger omkring i luften.
Det är inte särskilt hälsosamt att vistas i en sådan miljö dagligen. Av den
orsaken startades en diskussion om att flytta personalens kontor till en ur
miljösynpunkt bättre plats att arbeta i, ett arbete som fortgår.

En vanlig syn: Hygienstationer
spridda i verkstan, med handskar
och sprit för medlemmar.

Nina Nilsson | Personalgruppen

Alla inblandade och med koppling till KKV GBG: Konstnär Mia Frankedal, Vladimir Stoces, Arta Dehganpour
(har tillverkat andra delen i uppdraget för mina emaljer) Shapoor Abbas Akbari och Aiman Esper (medlem
i KKV Bohuslän). Maria Lundbäcks plats i Uddevalla. Hon hedras med en plats och en bronsskulptur och
bilder i emalj (som utgår från hennes foton). Beställare: Uddevalla kommun. Foto: Sofia Bergman
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STUDIEBESÖK, MÖTEN & KONFERENSER
Corona till trots så har vi haft en
hel del besök, samarbeten och
möten både intern och externt.
Här är ett axplock av de möten,
guidningar och seminarier vi haft
under året.
På vissa av mötena så är bara vår
samordnare med, på andra så är
det arbetsgrupper ur styrelsen
eller medlemmar som deltar.
Listan är tänkt för att ge en
grov överblick över de externa
kontakter som vi har haft över
året, mer än en noggrann
redovisning för alla pågående
projekt och samarbeten.
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09 jan
10 jan
14 jan
14 jan
14 jan
15 jan
15 jan
15 jan
18 jan
19 jan
21 jan
21 jan
31 jan
05 feb
11 mars
25 mars
25 mars
04 april
15 april
16 april
17 april
22 april
24 april
25 april
29 april
30 april
07 maj
13 maj
14 maj
19 maj
20 maj
26 maj
27 maj
27 maj
02 juni
03 juni
09 juni
16 juni
04 aug
18 aug
19 aug
25 aug
27 aug
28 aug
02 sept
09 sept
10 sept
10 sept
11 sept
22 sept
24 sept
24 sept
06 okt
06 okt
08 okt
08 okt
09 okt
15 okt
16 okt
21 okt
27 okt

Studiebesök av Götaverkstan / Stadsbiblioteket
Möte Elektron ang filmning i våra verkstäder
Möte på Stadsbilioketek / Götaverkstan ang samarbete
Besök hos Papyrus ang pappersprover & rutiner
Workshop i rengöring av Risograph trummor
Möte med HDK/Valand ang användning av vår laserskärare
TRS avstämningsmöte
Gruppmöte om underhållsplan
Styrelse för Brf Rodret på studiebesök, fokus på emaljverkstan
Möte på grafiken med verkstadsansvariga m.fl.
TRS workshop / kickoff
TRS projektmöte / avslutning
Guidning för Elektron inför filmning i verkstan
Guppmöte om underhållsplan
Studiebesök KV Konstskola
Studiebesök KKV Malmö Monumentalen
Möte med VGR ang ändringar i KSU
Städdag
Kanslimöte, distans
Möte arvodesgruppen
Workshop Shaper Origin
Kanslimöte, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Filmning av Next Century på Grafik i Väst
Kanslimöte, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Kanslimöte, distans
Kanslimöte, distans
Webinarium med kurser.se
Personalgruppsmötet
Kanslimöte, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Brandkontroll, Inspekta
Kanslimöte, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Kanslimöte, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Möte Mothers in Residence, distans
Workshop Shaper Origin
Workshop i ansökningsskrivande, distans
Årsmöte KKV GBG
Möte Örgryte/Härlanda stadsdelsförvaltning
Personalgruppsmöte, distans
Personalgruppsmöte, distans
Möte med GBG scenteknik om fasadprojicering
Studiebesök Göteborgs Konstskola
Studiebesök KKV Malmö
Start städvecka
Genomgång av Nextcloud för styrelsen
Möte med Shelley Sharr om takateljé
Hämta blixtar från Göteborgs Bildverkstad
Möte tryckverkstad & grafik, distans
Möte KKV Bohuslän, distans
Presentation hos Kulturverkstan
Studiebesök Göteborgs Konstskola keramik
Studiebesök HDK/Valand
Möte Mothers in Residence
Deltagande i Samtidskonstdagarna, Statens Konstråd
Webinarium, Krisstöd 2 Kulturrådet

STUDIEBESÖK, MÖTEN & KONFERENSER, FORTS.
04 nov
18 nov
20 nov
24 nov
26 nov
27 nov
14 dec
18 dec

Personalgruppsmöte, distans
Ekonomimöte, distans
Möte Kulturnämnden, distans
Webinarium, kurser.se
Personalgruppsmöte, distans
Möte Johan Wingestad KKV Sthlm, distans
Medlemsmöte om ekonomi, distans
Telefonmöte IOFF

En syn som de flesta har fått vänja sig vid under 2020 – distansmöten och
den absolut vanligaste kommentaren: Du är mutad, klicka på mikrofonen.
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CORONAANPASSNINGAR PÅ KKV UNDER 2020
Som för alla föreningar så har coronapandemin påverkat KKV:s verksamhet under 2020. Styrelsen har följt utvecklingen och i vissa situationer
fått ta särskilda beslut för att säkerställa att verksamheten inte bidrar till
smittspridning samt att arbetsmiljön är fungerande för våra medlemmar
och anställda.
I början av mars 2020 hade pandemin blivit ett faktum i Sverige och KKV:s
samordnare Mateusz Pożar gick ut med bred information om hur medlemmar skulle förhålla sig till varandra och verkstaden. Rekommendationerna
följde den information som Folkhälsomyndigheten gav. Styrelsen fortsatte
samtidigt att övervaka utvecklingen av större evenemang som hade planerats sedan tidigare. Det stod snart klart att varken Konstrundan i Majorna
eller andra större evenemang skulle vara möjliga att genomföra under
våren och sommaren.
Samtidigt fördes det kontinuerliga diskussioner om de kurser som
medlemmarna håller på KKV. Då kurserna är mycket uppskattade så ville
styrelsen inte ta lättvindiga beslut om att ställa in kursverksamheten. Diskussioner om olika anpassningar och möjligheter fördes för att se hur
olika scenarier skulle kunna se ut. Styrelsen diskuterade möjligheterna att
ha färre deltagare, bättre avbokningsvillkor och andra säkerhetsaspekter.
I takt med att samhället övergick till distansarbete och smittspridningen
ökade blev det tyvärr snabbt tydligt att även kursverksamheten var tvungen att ställas in. I mitten av mars togs därför beslut att ställa in kommande kurser. Under april gick en allmän förfrågan ut om medlemmar
ville hålla i webbkurser för att kompensera den inställda verksamheten på
plats. KKV svarade också på KLYS undersökning om konstnärers villkor
under pandemin, gav ett utförligt svar till kulturförvaltningen Göteborgs
stad om effekterna hos oss på grund av pandemin samt uppmuntrade
medlemmar att ge sina synpunkter kring situationen till KRO.
Under sommaren såg läget ljusare ut och det fanns förhoppningar om att
KKV:s verksamhet kunde återgå till någorlunda normalitet under hösten.
Stora förhoppningar fanns om att Konstrundan i Majorna, Kulturnatta och
kurser skulle kunna genomföras. Under september diskuterade styrelsen
tillsammans med medlemmar som har intresse av att hålla i kurser hur
dessa skulle kunna hållas på ett säkert sätt. Begränsningar av deltagare
infördes och krav på säkerhetsutrustning infördes. I mitten av oktober
öppnades det därför upp för kursverksamhet igen, tyvärr var det också då
som smittspridningen i samhället ökade igen.
Pandemin har också haft stor påverkan på Sveriges konstscen och KKV:s
medlemmars ekonomi. Medlemmar har därför också haft möjlighet att ha
vilande medlemskap i föreningen under längre tid än ett år. Våra anställda
har gjort ett gediget arbete med att hjälpa medlemmar med anpassningar, säkerhetsstationer med handsprit och handskar, fakturor, fika på
verkstaden med avstånd och digitala träffar. Våra anställda har också varit
ovärderliga i att hålla ordning på vilka särskilda stöd KKV kan söka på
grund av rådande omständigheter, samt se till att dessa söks. Kontoret
har varit bemannat under vissa tider men de anställda har så gott som det
går arbetat på distans. Tack vare ett idogt arbete och samarbete mellan
anställda, styrelse, verkstadsansvariga och medlemmar så har KKV tagit
sig igenom corona-året 2020 så gott som det varit möjligt!
Eva Fluur Jonson | styrelseledamot
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Per Svenssons utställning Alchemy The All Seeing Eye på Seinäjoki Taidehalli, Finland
Foto: Annika von Hausswolff
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Vivianne Rosqvist, Bar klotet, Emalj. Foto: konstnären
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Bilder från Jacqueline Forzelius utställning Beyond Your World på Galleri Box i
Göteborg, 1:12 modeller av Viktor Melins arbetsrum. Foto: Henrik Zeitler
Inger Karlberg skulpterade Ålderstrappan som Vladimir Stočes sedan gjöt och färdigställde på KKV GBG
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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,
introducerar 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.
På bilden Alexandra Hedberg – ensam verksatadsansvarig på screentrycksavdelningen
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2020 började fint - bla jobbade entusiastiska
medlemmar för att slutföra konstverk inför en
stor internationell glaskonferens 2020 GAS
Conference i Småland i 20-23 i maj månad där
de skulle medverka i utställningar samt njuta
av workshops och föredrag. Men det ställdes in
liksom så många andra event. Fram till mitten av
mars så arbetade vi på som vanligt här.

En ny glassåg kom till KKV till sommaren men
visade sig ej vara körbar - ny liten del behövdes
och den dök inte upp förrän till hösten. Div mindre reparationer på två av våra ugnar samt på
ventilationsrören har fått göras. Från oktober
månad så blev det mer liv och rörelse och arbeten gjorda både på emalj och glasavdelningen.

GLAS

Då det var högt tryck på avdelningarna så fick
vi införa att man fick rapportera till en allmän
maillista vad man tänkte göra och hur länge
man då behövde vara på KKV för att vi skulle få
en överblick och kunna jobba coronasäkert. Det
Efter mars månad har inte lika många arbetat har fungerat ganska bra.
Ansvarig: Mia Branzell
som vanligt på avdelningen av förståeliga skäl
pga coronan. Några medlemmar är i riskgrupp, Den 29 oktober så hade vi för första gången
andra har haft svårt att ta sig hit på ett coro- en cellokonsert på glas och emaljavdelningen!
nasäkert sätt – särskilt de som kommer lång- Karin Knutson, cellist i Göteborgs Symfoniker
väga ifrån. Inställda utställningar har också gjort spelade för oss – mest Bach – underbart fint!
att man har fått brödjobba mer än vanligt. Vårt
Vi får hoppas att Coronan snart klingar av och
glasmöte den 25 mars fick ställas in.
att vi kan jobba på som normalt längre fram unAnnars har andra medlemmar rapporterat att der 2021.
man passat på att experimentera fritt med
Mia Branzell | Glasavdelningsansvarig
screen och glasmålning samt med glasgjutning
under året som gått. Åsa Frankenberg som har
en MFA från Slate i London som haft ett extraår
på Mejan i glas blev ny medlem och har här
gjutit björndjur i kristall – inför sin slututställning,
men har ej kunnat slutföra detta pga problem
med kommunikationerna.
Det gjöts också glasskulpturer och andra
glaskonstverk inför utställningar: till Skissernas
rum på KC Väst; Galleri sjöhästen i Örebro;
samlingsutställning på Majnabbe i Göteborg mm.

Karin Knutson, cellist i GSO, ger en minikonsert för medlemmar inne på glas & emalj-verkstan.
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TEXTIL

Textilarnas första gemensamma workshop gick av stapeln 18 januari. Vi
var fler deltagare denna gång, och intresset växer. Vi planerade ett gemensamt projekt, att göra textila böcker under tema, till en utställning
på Kulturnatta , men så kom c-plågan och allt blev inställt under våren:
workshops, städdag, konstrunda, kurser. Hösten gick i samma tecken,
inga workshops, inga kurser och ingen Kulturnatta… men det gav lite extra utrymme för röj och rens bland alla kreativa rester, liksom funderingar
om hur vi kan få vår verkstad att bli ännu mer miljövänlig (till exempel
avloppen). Dock, flera nya textilmedlemmar blev godkända, bland annat
nyexaminerade studenter från HDK, flera har även kunnat få sin introduktion.

Många medlemmar har av förklarliga skäl hållit sig undan verkstan under
året, men det har ändå varit en del verksamhet. Under sommaren utförde
Ansvarig: Helene Johansson Rickard Eklund och Ellen Skafvenstedt ett screentryckprojekt på uppdrag
av Jonas Liveröd, för permanent installation på Bohusläns museum. Andra har arbetat med sina egna konstprojekt.
Helene Johansson | Verkstadsansvarig

TEXTILPATINERING

Trots pandemin hade vi ett par introduktioner för nya medlemmar i vår
verkstad för färgning och patinering på textil. Tillskärarakademin kunde
också genomföra sin kurs. Varje år har de kurs på KKV för dem som går
utbildning till teaterskräddare. Eftersom de inte har lokaler för den verksamheten på sin skola är det viktigt för dem att kunna ge studenterna den
erfarenheten genom KKV GBG.
GöteborgsOperan har under 2020 liksom alla andra år utnyttjat den stora
fixeringsugnen på Textilavdelningen. Vi hade visserligen ingen publik från
och med mars, men tillverkade ändå föreställningar som kommer att visas
så snart vi får öppna igen!

Ansvarig: Mia Persson

Inför en stor opera, musikal eller dansföreställning kan det vara 100-tals
plagg som patineras. Det vill säga målas och behandlas så att de ser
gamla, smutsiga och slitna ut. För att de ska tåla tvätt och hålla att användas under hela spelsäsongen behöver de värmefixeras. Utrustning för det
finns inte i operahuset, utan vi åker till KKV och använder den fixeringsugn
för textiltryck som finns där. Även om det kräver en hel del logistik med en
stor lastbil inblandad är det helt klart värt besväret.
Mia Persson | Verkstadsansvarig

Kläder för föreställning på GöteborgsOperan transporteras till KKV GBG för patinering. Foto: Mia Persson
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Plottern har under året flyttat från sin lilla skrubb i kursrummet då där
har byggts ett analogt fotolabb. Plottern står nu ute i kursrummet bredvid
storformatsskrivaren och har ett arbetsbord med dator intill. Tanken är
att plottern, eller i alla fall plotterdatorn, ska flytta in i skrubben där förut
fotoutrustningen förvarades.

PLOTTER

Ny plotterdator har köpts in men tyvärr fungerar inte plotterns programvara på den. Förhoppningsvis ordnar detta sig snart.
Anna Eggert | Verkstadsansvarig

Ansvarig: Anna Eggert
Trots att 2020 var ett år då mycket gick på sparlågan pga pandemin
genomfördes lite små förbättringar på avdelningen. Vägghållare
för tryckarmen för storformatsscreentryck och raklar kom upp på
skiljeväggen mot koppargrafiken och en liten vikvägg byggdes vid
fikabordet. Sistnämnda har invikt funktionen som tidskriftsvägg och utvikt
skapas en liten hörna för att hänga konstverk vid öppet hus och annan
publik verksamhet.

SCREENTRYCK

Textilen och pappersscreenen har under flera år haft problem med att
ljusmätaren felhanteras vid belysning av ramar och därför skadas på olika
sätt – vilket inneburit opålitlig mätning och avbrott i arbete. Men under
slutet av 2020 kom jag på att göra ljusmätaren väggfast på inneväggen och sedan dess har allt funkat smidigt.
Inga kurser pågick på avdelningen pga Corona.

Ansvarig: Alexandra Hedberg

Alexandra Hedberg | Verkstadsansvarig

Annika Anderssons Grågula Bubblor. Foto: Hillevi Nagel
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KERAMIK

Ansvarig: Marc Dagorn

Vice: Staffan Sundberg

Det började med att vi introducera en ny
medlem i februari: Anne-Marie Dehon , en gästmedlem under en två-års period. Anne-Marie är
keramiker och kommer från Belgien.

Kurserna blev inställda på grund av smittan, och
när det gäller drejning, är det svårt att undervisa eleverna eftersom man sitter alldeles intill
eleven. På städdagen var det mest verkstad ansvariga som var på plats för att bli av med massa
Det var alldeles i början på pandemin, och min skräp. För att inte sprida smittan hade vi olika
aktivitet som ansvarig blev mindre o mindre pga dagar för olika avdelningar.
att smittan hade börjat sprida sig rejält i Sverige.
Någon konstrundan hade vi inte i år, och inte
Men ugnarna började gå sönder en efter en och heller på Röda Sten.
var vi tvungna, Staffan och jag, att hitta en lösning för att åtgärda de defekta elementen. Med Nu är den nya Kombiugn #3 äntligen reparerad
mask på och på kvällen när det var minst folk och hela avdelningen vilar på alla fyra fötter igen!
på KKV, har vi lindat element på Stanton ugn #4 På grund av smittan fick Staffan sköta installa(Staffan & Anne-Marie). Staffan skötte själv in- tion själv. Sökte några nödvändiga redskap till
stallation. Förra året hade vi lindat extra element avdelningen med utrustning bidrag: En tipplåda
till gamla gasol #2, då jag tog dem till mitt hem på 350 liter och 3st pallar för våra nya drejskivor.
och formade elementen i mitt garage. Kvällen
därpå hade jag installerat dem i ugn #2, och den Tipplådan är utrustad med ett speciellt system
kunde börja bokas på nytt igen.
som gör att man inte behöver anstränga sig så
mycket när man ska tömma innehållet. Man lyFick själv prova på den en vecka efter med en fter upp den med en truck och den tömmer sig
stor beställning som jag hade fått i början på själv in i containern.
mars. Ugnen gick som en raket och propparna
höll. Det är ofta beviset på att en ugn börjar bli Har inte varit så mycket på KKV under hösten
trött, då går ofta propparna under bränningen som jag skulle önska. Har haft några korta besök
och det är dags att byta elementen.
på kvällen för att kolla att allt är i sin ordning.
Padeltherm ugnen hade fått vänta mer än ett år
på att åtgärdas. När det blev styrelsebyte fick
jag klartecken av den nya styrelsen att äntligen
renovera Kombiugnen #3. Jag hade skrivit massor med mail till den gamla utan att ha fått svar.
Pengar fanns, då var det bara att sätta igång. I
vanliga fall brukar vi reparera ugnarna själva,
men när det gäller ugn #3 är elementen 4mm
i diameter och inga händer i världen kan linda
dem eller forma för hand. Nya element och porslinsrör från Padeltherm i Tyskland är beställda.

Jag tror äntligen att jag har på något sätt hittat
en bra lösning för att bygga fler förvaring platser utan att det kostar KKV något. Jag tänker
donera en del redskap och inredning från min
egen verkstad som jag håller på att avverka.
10st stora hyllor på 90cm×40cm som hänger
på skenor skulle kunna göra susen! Jag donerar
min egen ugn också. En ugn på 200 liter, robust
och ekonomisk (12kW) som bränner lergods
och stengods, och kommer från den välkända
Skandia Ugnar i Danmark.

Under våren introducerade jag Frida Karlsson, en
ny medlem som vill arbeta med reducerande atmosfär. Många andra nya medlemmar är inkomna, bla Elvira Gustafsson och Angela Melito.

Automatiken följer med plus allt sätt material
jag har, och det är mycket. Nu det gäller att hitta
en plats till den. Man skulle kunna ersätta den
gamla giljotinugnen #5 som kanske kan få plats
i en annan avdelning. Jag tänker på glas/emaljavdelning, gjuteriet eller elektro.
Här tar min verksamhetsberättelse slut. Pandemin gjorde det inte lättare i år. I vanliga fall
kommer jag till avdelningen en gång i vecka. I
dagens läge, blir det knappt en gång i månad
och dessutom i smyg!
Marc Dagorn | Verkstadsansvarig
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När vi för två år sedan invigde Tryckverkstaden så var det med förhoppningen om att medlemmar snabbt skulle komma igång med att använda
Risographerna och letterpressen till att göra artist books. Förutom några
snabbt uppbokade kurser så uteblev dock anstormningen, och användandet av verkstan har istället växt i en maklig takt och i skrivande stund har
vi ett 40-tal medlemmar som har access till verkstan, vilket ändå får ses
som en god utveckling jämfört med tillväxten på vissa andra verkstäder.
För att bättre beskriva vad vi faktiskt gör på verkstan så har vi nu döpt om
den till Riso/Boktryck.

RISO/BOKTRYCK

Under pandemiåret så har det naturligtvis varit färre arbetande medlemmar i alla verkstäder, och då alla kurser ställts in så har vi heller inte kunnat utbilda nya medlemmar på maskinerna, vilket är synd. Det till trots
så har vi sett en hel del aktivitet när enskilda medlemmar har bokat upp
verkstäderna för att genomföra större projekt. Det enskilt största projektet Ansvarig: Mateusz Pożar
stod Barrie James Sutcliffe för, som på våra Risographer tryckte en upplaga om 180 kopior med 258 sidor vardera, vilket på våra temperamentsfulla
maskiner får anses som en bedrift. Hans arbete hör väl till ytterligheterna
av vad vår verkstad lämpar sig för, men förutom Barrie så har ett dussintal
andra producerat böcker, grafiska blad och andra konstverk i verkstan
under året.
Risographerna är gamla och färgtrummorna behöver med jämna mellanrum ses över – när färg har torkat in eller blivit härsken (den är baserad
på sojaolja) eller bara när trycket blir ojämnt. Vi höll därför två workshops
i början av året i hur man rengör trummorna, och vi var sju deltagare som
med hjälp av Youtube & olika forum hjälpte varandra med att göra rent
några trummor; Medlemmar hjälper hjärna till om de kan och när det finns
ett tydligt mål, så jag hoppas workshopparna blir återkommande när pandemin är under kontroll.
Mateusz Pożar | Verkstadsansvarig

Workhop i hur man rengör färgtrummor till Risographer. Ingen av deltagarena hade gjort det här innan, men
med hjälp av instruktioner online och gemensam problemlösning så lyckades vi göra rent två trummor.
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GJUTERI / BRONS

Ett omvälvande år för många på många olika vis. Gjuteriet har trots
pandemin varit i konstant aktivitet. Nyheter för året är bland annat en
luftrenare på hjul vilket kan vara bra då det går att ha den nära dammiga aktiviteter och att flytta undan den när det krävs. Det är viktigt att
medlemmar använder den för allas hälsa!
En uppdaterad yta för skalformsarbete tackas Vladimir för och det gav även
nya förvaringsplatser. Brandlarmet upplevs ibland som lite överkänsligt
och vi skall undersöka om det går att uppdatera detta. Det är naturligtvis
av största vikt att det fungerar som det skall; Vi hade en skorstensbrand
i somras som nu är åtgärdad, och gjuteriet har nya frilagda rör genom
bjälklag och upp på tak.

Ansvarig: Shelley Sharr

Det är många som arbetar i gjuteriet – i dagsläget har vi 70 godkända
medlemmar – men vår vice ansvarige Vladimir Stoces utmärker sig med
den volym av restaureringar och uppdragsgjutningar han utför i verkstan.
Listan över hans gjutningar och restaureringar ser du här nedan.
Gjuteriet i KKV Stockholm varit stängt pga uppbyggnad så vi har haft flera
konstnärer från Stockholm som gjutit här, bland andra Roland Persson.
Gjuteriet på KKV förvaltar 5000 år gamla kunskaper i bronsgjutning men
ju mer det arbetas så byggs kunskaperna på och fördjupar den praktiska
erfarenheten – då blir arbetet verkligen ett slags alkemistiskt laboratorium, där vi kan blanda olika tekniker och konstnärliga praktiker.

Vice: Vladimir Stoces

Vladimir blev uppringd av den katolska kyrkan i Göteborg för att höra om
det finns något att göra för en sargad madonna i brons som hade råkat
ut för tjuvar som misslyckats med att stjäla mer än en hand, men som
ändå lyckats dela upp skulpturen i åtta delar som lämnades kvar rejält
tilltygade och med saknad högerhand. Uppdraget innefattade kunskaper
som förvaltas på gjuteriet: Svetsa, forma och gjuta den saknade handen
och patinera den återställda skulpturen. Vladimir åtog sig uppdraget och
några tårar av tacksamhet kom från representanterna från katolska kyrkan när de fick återse madonnan, som nu är återinstallerad och har stigit
ur aska och eld som en fågel Fenix

VLADIMIRS GJUTNINGAR FÖR ANDRA
Roland Persson
Mikeala Pettersson
Inger Karlberg
Pål Svensson
Lena Björn
Sara Möller
Anneli M Fluhr
Mia Frankedal

Utsmyckning till Stockholms kommun
Snäckan, Lerums kommun
Livstrappan, Orust hälsan
div. bronsskulpturer
bronsskulptur, för utställning i Borås
bronsskulptur Daisy, Uppsala kommun
bronsskulptur för utställning på galleri Uddenberg
Gjutning av utsmyckning till Uddevalla kommun

RESTAURERINGAR
I sammarbete med Lena Strandberg: 6st skulpturer till Jönköpings kommun
Sammarbete med Västarvet: Bronsstaket vid konserthuset, Göteborgs kommun
Utöver det så har vi resutaurerat ett 20-tal skulpturer till kommuner i Västra Götaland.
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En liten berättelse om en återuppståndelse – Madonnan från katolska kyrkogården
på Hisingen blev stulen, sågad i åtta bitar och demolerad med släggor. På KKV GBG
restaurerade Vladimir Stoces henne och skulpterade en ny vänsterhand.
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