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Dagordning för KIN - Konstnärer i Norrbotten årsmöte 20170321 på Kulturakuten i Luleå

1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare/rösträknare (2 st)
5. Årsmötets behöriga kallande
6. Fastställande av röstlängd (deltagarlista)
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse 2016 (ordf föredrar punktvis)
9. Balans- och resultaträkning 2016 (kassör/ekonom)
10. Revisionsberättelse 2016 (av revisorn)
11. Årsmötets beslut om disposition av föreningens resultat 2016.
12. Ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Budget och handlingsplan
14. Motioner
15. Val av ordförande
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av firmatecknare var och en för sig
18. Val av kontotecknare
19. Val av revisorer
20. Val av valberedning (två personer, varav en sammankallande)
21. Justering av paragraferna 15-18
22. Fastställande av årsavgift 2016
23. Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse för 2016
www.k-i-n.se, info@k-i-n.se

KiN är en ideell förening som

konstrundan 2016

- tillvaratar och utvecklar medlemmarnas
konstnärliga arbetsområden
- aktivt stödjer initiativ till arbets- och inkomsttillfällen
- framhåller medlemmarnas yrkesresurser och kompetens.
- är ett stöd för medlemmarna i deras praktiska arbete
och konstnärsärenden
- stimulerar till initiativ till gagn för norrbottnisk konst

Efter ett mycket lågt antal anmälningar ställdes Konstrundan 2016. Inför nästa års runda övergår ansvaret
från Pia Schmaltz och Bengt Frank till Anders Alm
och Cecilia Rosenlund, som får ytterligare stöd av Eva
Hagström och Eeva-Leena Väätäjä. Hanna Isaksson,
Resurscentrum, har dessutom erbjudit sig att jobba
med marknadsföring och kommunikation kring arrangemanget.
Vi tar nya tag och hoppas på en fin Konstrunda 2017!

årsmöte 5 mars på Kulturens
Hus i luleå
Vald styrelse:
Anders Alm ordförande, omval 2 år
Pia Schmaltz kassör, 1 år kvar
Kristina Nilsdotter sekreterare, 1 år kvar
Kerstin Nyman ledamot, 1 år kvar
Lilmarie Mellberg, ledamot, nyval 2 år
Jan Vajstedt suppleant, 1 år kvar
Lena Larsson suppleant, omval 2 år
Firmatecknare:
ordförande Anders Alm och kassör Pia Schmaltz,
var och en för sig
Kontotecknare :
Pia Schmaltz
Valberedning:
Elisabet Linna Persson (sammankallande)
och Annika Persson Åkeblom
Revisorer:
Erik Holmstedt (sammankallande) omval 1 år
och Margareta Jonnerby, omval 1 år

jubilarens val
Detta års Jubilarens Val hölls som vanligt under endast
ett fåtal dagar på Konsthallen i Kulturens Hus, Luleå,
och KiN stod för snittar och cider under VIP-kvällen
den 7 september. Tidigare önskemål, från jubilarer
och besökare, om att förlänga utställningstiden, kunde
inte tillmötesgås detta år. Och Konsthallen var heller
inte intresserade av att ta över ansvaret för dryck och
tilltugg.
På VIP-kvällen närvarade Anders Alm och Lilmarie
Mellberg från styrelsen samt ytterligare några medlemmar. Ca 10 jubilarer deltog och 4 verk såldes.

styrelsemöten
KiNs styrelse har haft 6 möten under 2016:
8 feb, 29 apr, 12 aug, 13 sep, 21 okt och 9 dec.
antal medlemmar
Vid årets slut hade KIN 87 medlemmar.
Vi fick två nya medlemmar under året: Per-Arne
Landström från Piteå som jobbar med måleri,
emalj och skulptur.
Lena Ekman från Vitaby, född i Luleå och uppvuxen
i Överkalix och Luleå. Hon jobbar med måleri i olika
former.

nyhetsbrev
Nyhetsbrev till medlemmarna har utkommit med 2
nummer under 2016: i maj och i augusti. Redaktör för
dessa har varit Anders Alm. I november skickades det
även ut en minnesanteckning från After Worken/medlemsmötet den 21 okt.

ny kin webb

möten

www.k-i-n.se, vår webbsida, har under året uppdaterats
löpande av Eva Gunnarsdotter Björk.
På hösten fick Bengt Frank i uppdrag att ta fram en
ny layout för sidan. Denna var klar vid årsskiftet och
Anna Almqvist får fr.o.m. 2017 förtroendet att administrera webbsidan, när Eva har lämnat uppdraget.
Material till medlemssidan kan mailas till
info@annaart.se.

Medlemmar ur styrelsen har deltagit i informella möten med representanter för Region Norrbotten, Resurscentrum för konst, Konsthallen i Luleå.
Styrelsen har träffat Sara J:son Lindmark, ny chef för
Norrbottens museums publika avdelning sedan oktober 2015, och hoppas på gott samarbete framöver.
Delar av styrelsen deltog också i BRAK-dagarna i Luleå
i september.

artist in residence
I december anordnade Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst ett workshopmöte om kommande
residenceverksamhet i Norrbotten. Anders Alm deltog
för KIN:s räkning

after work och medlemsmöte

kin på facebook
Styrelsen har försökt att hålla lite liv i KiNs Facebooksida, men det vore mycket enklare och bättre om
medlemmarna själva vill lägga upp sina utställningsaffischer och info om evenemang där. Inläggsfunktionen
är öppen för alla, men tänkt för enbart medlemmar, så
alla inlägg går via administratörerna.

resurscentrum för konst
Kin deltog i avtackningen av Peppe Bergström Hesselbom tidigare uppskattad ledare för Resurscentrum för
konst. Han lämnade sin anställning i början av 2016.
Avtackningen skedde på KKV i Luleå och KIN bjöd på
tårta.
I hans ställe kom senare Hanna Isaksson, med enorm
entusiasm och viktigt engagemang, och arbetar nu
i Resurscentrums nya kontor i Bergströmska Gården, Stationsgatan 38, i Luleå. Hon kan kontaktas via
e-post: hanna.isaksson@norrbotten.se

På kvällen den 21 oktober samlades 15 medlemmar i
Kajutan på Quality Hotel i Luleå. Med oss fanns gästerna Nic Langendoen, konstnär från Umeå, och Hanna
Isaksson, Resurscentrum för Konst i Norrbotten. En
god buffé avnjöts och goda samtal fördes, om bl.a.
Konstrundan, studieresor, workshops (artist books,
skriva om konst, presentationsteknik) och en eventuell
utställning på Svenska Institutet i Paris.

galleriplaner
Styrelsen ägnade även 2016 mycket tid åt att undersöka möjligheten att starta ett KiN-galleri i f.d. Galleri
Skådas lokaler i Luleå. Tyvärr föll planerna till slut på
att för få medlemmar var beredda att satsa tid på detta.
Initialt var många positivt inställda, men endast drygt
15 personer anmälde möjlighet att arbeta med galleriverksamheten i praktiken.

Handlingsplan för 2017
www.k-i-n.se, info@k-i-n.se

Studieresor

Mini Art och Art for Sale

Styrelsen har diskuterat olika mål för konstresor –
främst Kiruna, Jokkmokk och Umeå. Vi beslöt att
vänta med Kirunaresan till 2018, när nya stadshuset ska stå klart. Däremot är både en dagsresa
till Jokkmokksmarknad och en tvådagarsresa till
Umeås konstliv på gång 2017, i samarbete med
KKV och Resurscentrum för Konst.

Ännu ett år utan MiniArt och Smedjan Art for
Sale. Hur blir det framöver? Styrelsen har beslutat
att tillfråga Svensk Form om de vill ta över projektet Art for Sale.

Årliga KiN-utställningar på
Galleri Y

Vi har fått ett roligt förslag från Sunderby Folkhögskola, om att årligen anordna en utställning
på Galleri Y. Vi har naturligtvis nappat och
Lars-Lennart Stenberg har åtagit sig ansvaret för
våra utställningar där. Hur upplägget ska bli får vi
diskutera vidare om.
Två perioder är spikade:
16/4-13/5 2018 och 15/4-10/5 2019
KiN på Bok & Bild-mässan
2017?

Vi har fått positiv respons från konsthallschefen
Hans Sundvall, Luleå kommun, på förslaget om
ett KiN-deltagande i nästa Bok- & Bildmässa. En
möjlighet är att anordna en jurybedömd utställning på ett passande tema.
Vi jobbar på att ordna en Artistbook workshop
med en lärare på Konstakademien veckan
innan Bok och Bild helgen. Under helgen kan då
workshopdeltagarna redovisa sina alster
Jubilarens val

Intresset för Jubilarens val är inte speciellt stort
hos jubilarerna. Hur ska vi kunna öka intresset?

Artist in residence

Artist residence-planer har inletts i Norrbotten
under ledning av Resurscentrum.. KiN har inte
för avsikt att vara värd för detta, men vill delta på
umgängesnivå, i sammankomster och på föredrag
och även sprida info via våra kanaler.
ambulerande galleri

Istället för de galleriplaner som aldrig blev av har
KIN funderingar på att starta ett ”Ambulerande
Galleri. Ett förslag är att de utställningar som
arrangeras på Galleri Y turneras i länet. Gärna på
små orter som inte har nån regelbunden utställningsverksamhet.
kurser och workshops

Även konstnärer behöver vidareutbildning. I
samarbete med Resurscentrum och Länskonstkonsulenten diskuterar vi vidare om vilka behov och
möjligheter som finns
konstrundan

Vi hade ju en vilopaus 2016 men ska återkomma
med förnyade krafter i år. Hur kan vi utveckla
detta arrangemang och få fler besökare?

UTFALL
2016
Medlemsavgifter
NLL Verksamhetsbidrag
Övriga intäkter
INTÄKTER
Medlemsvård
Styrelsearvode
Möteskostnader
Milersättning
Konstrundan
Jubilarens Val, VIP-kväll
Art for Sale
Galleri, del av verksamhetsbidraget
Lokalhyra
Kopior, Utskrifter
Postbefordran
Redovisningstjänster
Domännamn/webbhotell
IT-tjänster
Ny webbsida
Bankkostnader
Bidrag och gåvor
Påminnelseavgifter
KOSTNADER
RESULTAT = VINST

TILLGÅNGAR
I kassan
På Plusgirot

BUDGET
2016

21 250,00
40 000,00
1 373,20
62 623,20

21 750
40 000
0
61 750

0,00
-7 000,00
-4 916,00
0,00
0,00
-5 765,00
0,00
0,00
-240,00
-150,00
0,00
-12 570,00
-387,50
-4 640,00
-10 000,00
-606,00
-435,00
200,00
-46 509,50

-2 000
-7 000
-3 500
-5 000

16 113,70

UTFALL

156,00
53 851,65

DIFF

-500 2 obet årsavgifter
0 2016-02-23
1 373 NLL köpte konstkort
873

-2 000 After Work; fick ingen faktura trots påminnelse
0
1 416 Års- o Styrelsemöten (resor förtäring)
-5 000 Styrelsemöten

INSTÄLLT

INSTÄLLT; 36 anmälda mot fjolårets 62

265 Dukning, dryck o snittar
-15 000 INSTÄLLT; Ingen lokal 2016
-20 000 INSTÄLLT; för få intresserade

-5 500
-15 000
-20 000

-1 000
-200
-700
-12 000
-500
-3 500
0
-1 000
-500

-760
-50
-700
570
-113
1 140
10 000
-394
-65
200
-30 891

-77 400

Skåp på KKV Luleå

Pia S, Redov jun15-nov16, 87 Årsavgifts-fakturor
Eva Gdtr Björk adm (+250), Tema-avgift (+890)
Bengt Frank byggde
PG 2016
Tårta till Peppe
för medlemsavgifter

+ 31 764 Förväntad förlust blev en vinst

-15 650

BUDGET
156,00
17 000,00

KOMMENTARER

DIFF

Kommentar

36 852 Mer på Plusgirot 31 dec än planerat

Ekonomisk berättelse
Två obetalda medlemsavgifter.
Resurscentrum för Konst i Norrbotten köpte in konstkort i december.
After Work på hotell Clarion den 21 okt. Vi lyckades få bordet i Kajutan. Välbesökt och trevligt som vanligt.
Ett bra tillfälle att träffas och summera året som gått, planera för det kommande och utse projektledare för arrangemangen.
Fakturan för buffén saknas fortfarande trots påstötningar.
Jubilarens Val, 8-11 sep, på Konsthallen i Luleå lockade färre jubilarer denna gång.
Trots det en viss försäljning.
Övriga arrangemang ställdes in pga för få intresserade och lokalbrist.
Redovisningstjänsten sträcker sig från juni 2015, 7 månader mer än budgeterat.
Eva Gunnarsdotter Björk slutar som administratör för KiNs gamla webbsida.
Vi tackar Eva för mångåriga insatser.
KiN lät bygga en ny webb-sida i word-press-format, http://k-i-n.se/.
Tack till Bengt Frank.
Vi hälsar Anna Almqvist välkommen som administratör för den nya sidan.
Peppe Bergström, Norrbottens första Resurscentrum för Konst, slutade och avtackades med tårta från KiN och present från KKV.
Den budgeterade förlusten blev en vinst, resultatet ökade med 31 764 kr.
På Plusgirot, den 31 dec, fanns det 53 851 kr. 36 852 kr mer än budgeterat.
2017-02-24 /Pia Schmaltz

S:A KOSTNADER

Jubilarens val
Förtäring
Dukning

S:A KOSTNADER

Annonsering
Trycksaker
Reklam, banderoller
Bussresor
Arvoden
Resekostnader
Porto
Material

S:A INTÄKTER

Konstrundan
Luleå kommun
Gve kommun
Kalix kommun
Bodens kommun
Piteå kommun
Region BD, Projektstöd
Andra medfinansiärer
Bussbiljetter

sponsor

sökes

-27 500
sökt
sökt
sökt
sökt
sökt

-1 500
-1 000 Chips+cider
-500
-1 500

15 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
7 500
4 000
81 500
-55 000
-9 000
-20 000
-8 000
-15 000
-500
-1 000
-500
-109 000

Verksamhet, övergripande
26 350
Medlemsavgift 250 kr/år
21 750 87 medl.
Region BD Verksamhetsstöd 40 000
S:A INTÄKTER
61 750
Hyreskostnader
-500
Webhotell
-500
Kontorsmateriel
-200
Postbefordran
-700
Styrelsearvoden
-7 000
Möteskostnader
-9 000 inkl resor
Ekonomi-Info-tjänster
-13 000
IT-tjänster
-3 500
Bank
-1 000
S:A KOSTNADER
-35 400

-30 650
53 852
23 202

TOTALT RESULTAT 2017
TILLGÅNGAR
På PlusGirot
2017-01-01
På PlusGirot, planerat 2017-12-31

-272 400

TOTALT KOSTNADER

0

0

-15 000

-13 000

241 750

70 000
-20 000
-1 000
-21 000
-8000
-12000
-8000
-70 000

28 500
0
-25 000
-3 000
-500
-28 500

-15 000
-15 000

-3 000
-10 000
-13 000

TOTALT INTÄKTER

S:A KOSTNADER

Försäkring, Gefvert
2 st Vernissager
Annonser o affischer
Frakt
Arvode arrangera
Arvode jury

S:A Projekt-INTÄKTER

Två utställningar turnerar
max 10 deltagare

S:A KOSTNADER

Artist Books workshop
Arvode kursledare
Resa kursledare
Logi

S:A Projekt-INTÄKTER

Bok&Bildmässan

S:A KOSTNADER

Art for Sale
Arvode

S:A KOSTNADER

Utbildning
Jokkmokks vintermarknad
Umeå, Fablab, buss

BUDGET 2017, rev 170224

Söker från Region Norrbotten
Cider, snacks, blomma, servetter, assietter, ljus etc
A3-affischer + A2 Trottoarpratare
Mobilitetsstöd från NLL, endast egna företagare
Arrangera, mejla/göra o vernissagekort-o affischer
2 jurymedlemmar vid 2 tillfällen

En grupputställning vartannat år som turerar i länet

Söker från Region Norrbotten
Kommunen arvoderar föreläsningen
Björn Larsson, kursledare från Mejan
Sthlm-Ll T/R
Artist in residece, KKV Ateljé

4/2, över dagen
10-11/3, KKV, KiN o Resurscentrum delar (20000)

17-03-06 /Pia S

Förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017-2018

Ordförande		

Anders Alm			

1 år kvar		

Gammelstad

Ledamot		
Suppleant 		

Lill-Marie Mellberg		
Lena Larsson			

1 år kvar		
1 år kvar		

Boden
Norrfjärden

Kassör			
Pia Schmaltz			
1 år omval		
Luleå
Ledamot		Amanda Mendiant		2 år nyval			Piteå
Ledamot		
Catarina J Berg		
2 år nyval			
Rosvik
Suppleant		
Ulrika Tapio Blind 		
2 år nyval			
Karesuando
Valberedningen har tagit hänsyn till genus, geografi och ålder men inte lyckats fullt ut.
Vi är ändå glad över att ha fått ihop ett förslag till en engagerad och fulltalig styrelse.
Vi ger styrelsen i uppdrag att utse en ny sekreterare.
Ulrika Tapio Blind vill helst delta i styrelsemöten via Skype om det är möjligt.
Som ny valberedning föreslår vi de avgående styrelse medlemmarna.

Luleå

20170220

-------------------------------------------------------Annika Persson Åkeblom

----------------------------------------------------------Elisabet Linna Persson

