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Vi hade verkligen ett bra afterwork där många saker 
blev avhandlade under en god middag. Jag hoppas att 
alla har läst Kristina Nilsdotters förträffliga protokoll.

Det snart dags för årsmöte och styrelsen kommer att 
behöva lite nya krafter. Så jag hoppas att du svarar ja 
om valberedningen ringer.

Som ni kommer att läsa längre ner så har vi en del 
aktiviteter på gång. Två resor som är ett samarbete med 
Resurscentrum och KKV. Det känns bra med samar-
beten. Det vore trevligt om vi kunde fylla en buss till 
Umeå. 

Som ni säkert vet så har våra Galleriplaner lagts på is 
och de pengar vi fick anslagna av NLL har vi tackat nej 
till. 

Däremot har vi på gång ett samarbete med Galleri Y 
på Sunderby Folkhögskola. Exakt vad det kommer att 
innebära  är inte riktigt utrett ännu. Huvudtanken är 
att KIN ska få en årligt återkommande utställningstid 
för olika gruppkonstellationer. I förlängningen av detta 
ser vi möjligheter att turnera dessa utställningar i ett 
ambulerande KIN Galleri. Vi har förankrat idén hos 
Region Norrbotten (fd NLL) och arbetar på en projekt-
beskrivning. 

  Anders Alm, ordförande

Några ord från styrelsen NY WEBB

Nu har vi sjösatt vår nya hemsida. Det är Bengt 
Frank som står för konstruktionen. Första sidan är en 
blogg där vi lätt kan lägga ut det som är aktuellt.

Under den sidan finns det fasta avdelningar med 
presentation av föreningen och medlemmarna. Utöver 
det finns tillfälliga sidor som rör aktuella projekt som 
Konstrundan och Jubilarens Val.

Medlemssidan är förändrad. Det enda som finns är 
en bild som fungerar som en länk till våra personliga 
hemsidor och vårt namn och vår mejladress. Har du 
ingen mejl så lägger vi in ett telefonnummer istället 
och har du ingen egen hemsida så blir det bara en bild.

All uppdatering av hemsidan kommer Anna Alm-
qvist (info@annaart.se) att stå för. Hon kommer att 
höra av sig och efterfråga nya bilder och uppdaterade 
kontaktuppgifter. Vi uppmanar er att vara aktiv och 
lämna in material så att vår hemsida alltid är aktuell. 
Det finns ingenting så gammalt som en ej uppdaterad 
hemsida.

KONSTRUNDAN

I år är det Anders Alm och Cecilia Rosenlund som är 
huvudansvariga för Konstrundan. På afterworken var 
det några som anmälde intresse att hjälpa till när det 
behövs. Hör gärna av er till fotograf@andersalm.se om 
ni har tid att göra en insats.

Årets datum är 27-28 maj.
Ett bra tips är att gå ihop några stycken och ställa ut 

tillsammans. Det drar mer folk och det är ju trevligt att 
vara tillsammans också.

Hanna Isaksson från Resurscentrum kommer att 
via sina nätverk bjuda in gallerister och curatorer från   
bl.a. Barentsregionen.

I övrigt har vi inte kommit så långt i planeringen 
men i slutet av februari kommer ni att få veta mer. 
Konstrundan kommer att bli av oavsett hur många 
som anmäler sig. Vi hoppas att det blir rekordmånga 
från så många kommuner som möjligt.



resa till JOKKMOKK Följ med på en  resa till Jokkmokk under marknaden 
och titta på aktuella utställningar och träffa lokala 
konstnärer. Vi börjar dagen med en fika hos Katarina 
Pirak Sikku som kommer att berätta mer om konst-
närsprojektet Speakers corner som går av stapeln 
under marknaden. 

Resa: Gemensam avfärd från KKV 7.30 och Berg-
strömska gården 7.45. Bussresan är gratis.

Läs mer och gör din anmälan via www.k-i-n.se. Under 
rubriken ”För medlemmar” finns det längst ner en 
länk: Läs mer om ... 
Om du inte har tillgång till Internet så kan du kontakta 
Anders Alm, 070-653 01 24, så hjälper han dig med 
anmälan.

Häng med under två dagar till Umeå 10 – 11 mars
Vad händer i Umeå efter kulturhuvudstadsåret? Vi tar 
en tur till Västerbotten och besöker FabLab, Bildmuse-
et, Västerbottens Museum och Sune Jonsson Centrum 
för Dokumentärfotografi samt går på vernissage hos 
Konstfrämjandet och ser Greta Weibulls utställning!

Fullständigt program kommer inom kort!

Resa: Gemensam buss avgår från Luleå den 10 mars 
7.00 och hem från Umeå den 11 mars 15.00
Bussresan är gratis.

resa till UMEÅ

Boende ordnas på egen hand. Vi har gjort ett avtal 
med hotellet på Väven (nya kulturhuset). Ange koden 
”Konstresa Umeå” när du bokar så får du rabatt.
Enkelrum MEDIUM  550:-/rum och natt
Dubbelrum MEDIUM 650:-/rum och natt
Priserna inkluderar frukost och moms.
Mat: Matkostnader står ni själv för.

Läs mer och gör din anmälan via www.k-i-n.se. Under 
rubriken ”För medlemmar” finns det längst ner en 
länk: Läs mer om ... 
Om du inte har tillgång till Internet så kan du kontakta 
Anders Alm, 070-653 01 24, så hjälper han dig med 
anmälan.


