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Verksamhetsidé

Att främja konsten och att göra det i förhållande till en bred 
allmänhet förblir kärnan i Konstfrämjandets verksamhet. Till 
våra styrkor hör att vi med våra medlemmar är rikstäckande och 
att vi har kanaler till arbetsplatser och andra miljöer där konsten 
sällan vistas. I tider när folkbildning blir allt mer betydelsefullt 
är Konstfrämjandet en värdefull resurs.

Över i stort sett hela världen, inklusive Sverige, intresserar sig 
unga människor – konstnärer, aktivister och andra – för ”det 
gemensamma”, vad det innebär och hur det skapas. Här har 
Konstfrämjandet mycket att bidra med, också att föra samman 
och visa folkrörelsernas potential för konstvärlden. Att identi-
fi era liknande styrkor och bygga vidare på dem är en fruktbar 
väg framåt. Konstfrämjandet skall stärka sin roll som aktör på 
konstscenenen och kvalitetsfrågan skall vara central när Konst-
främjandet går vidare. Konstbildning har varit Konstfrämjan-
dets huvuduppdrag sedan 1947 och med olika medel har 
människor fått ta del av kvalitativ konst. Vår utveckling ska leda 
till att Konstfrämjandet har en given plats på konstscenen och 
därigenom kan vara med om att sätta agendan för de frågor som 
diskuteras där. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt bredda 
diskussionen kring vad kvalitetsbegreppet innebär.

2014–15 har Konstfrämjandet drivit ett arbete tydligt inriktat 
mot denna framtidsbild. Arbetet har skett i dialog och samar-
bete med såväl våra medlemsorganisationer som nya målgrup-
per i och utanför folkrörelsesverige, bl a genom inbjudan till 
samarbeten och medlemskap. Konstfrämjandet har samtidigt 
verkat för förbättrade villkor för konstnärer, och för att vara en 
god arbets- och uppdragsgivare. Öppenhet, samverkan och nyfi -
kenhet präglar vårt arbetssätt, kvalitetsarbete och organisa-
tionsutveckling.
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Styrelse

Ordförande 
Berit Högman, Socialdemokraterna

Vice ordförande 
Monica Fundin Pourshahidi, 

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ledamöter 
Thomas Hartman, 

Konstfrämjandet Västerbotten
Håkan Blomberg, 

Konstfrämjandet Bergslagen
Monica Eriksson, 

Bygdegårdarnas Riksförbund
Stig Hellemarck, Konstfrämjandet Skåne
Christina Hedström, 

Konstfrämjandet Västerbotten
Maria Lind, Tensta konsthall
Lea Malmivirta, Konstfrämjandet Dalarna
Louise Malmström, ABF Östergötland
Calle Nathanson, Folkets Hus och Parker

Suppleanter
Gunna Grähs, Illustratör 
och bilderboksskapare
Marianne Högmark, ABF

Personalrepresentanter
Jan-Ove Ekstedt, 

Konstfrämjandet Värmland
Marita Axelsson, 

Konstfrämjandet Bergslagen 
(suppleant)

KRO-representant
Marianne Andersson
Agneta Göthesson, suppleant

Förtroendevalda revisorer
Anders Saxén, 

Bygdegårdarnas Riksförbund
Åke Olsson, suppleant

Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad

Valberedning
Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker
Sören Antonsson, 

Konstfrämjandet Västerbotten
Solweig Hagselius, ABF

Sedan förra stämman den 26 maj 2014, 
på Marabouparken i Sundbyberg, och 
fram till stämman den 22 april 2016, på 
Karlsgatan 2 i Västerås, har styrelsen 
sammanträtt 10 gånger och AU 6 gånger. 

Hälften av mötena har hållits ute i 
landet, för att lyfta aktiviteter och projekt 
som Folkrörelsernas konstfrämjande och 
distrikten bedriver. I oktober 2014 förlades 
styrelsemötet till Sundbyberg där Bror 
Ejves stipendium delades ut till 
konstnären Kerstin Bergendal. I mars 2015 
var styrelsen två dagar i Norrköping i 
samband med ett styrelsemöte. Där 
diskuterades hur ett nytt distrikt skulle 
kunna bildas i Östergötland, som en del av 
den pågående distriktsutvecklingen.

Styrelseledamöter har involverats i 
arbetsgrupper för att dra nytta av deras 
kompetens och intressen, bland annat en 
jubileumsgrupp.  

AU har utöver protokollförda möten 
haft ett antal överläggningar och 
informella möten, och varit en aktiv nära 
hand till kansliet. 
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Medlemmar

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund
AICA Sweden, Svenska 

Konstkritikersamfundet
Bygdegårdarnas Riksförbund
Fastighetsanställdas Förbund
Folkets Hus och Parker
Fonus
Grafiska Sällskapet
Graffitifrämjandet
GS, Facket för skogs-, trä- 

och grafisk design
Handels
Hembygdsförbundet
HSB
Kommunal
Konst & Teknik
LO, Landsorganisationen i Sverige
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
MKC, Mångkulturellt centrum
NBV, Nykterhetsrörelsens 

Bildningsverksamhet
Nätverkstan Kultur
Riksbyggen
Riksföreningen Våra Gårdar
SAK, Sveriges Allmänna Konstförening
SAP, Socialdemokraterna
SMF, Svenska Musikerförbundet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Studiefrämjandet
Tensta konsthall

Distrikt
Bergslagen
Dalarna
Gävleborg
Värmland
Västmanland
Västerbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Öland Kalmar

Expedition
Förbundet har sin expedition på 
Swedenborgsgatan 1 i Stockholm.

Personal

Följande personer har varit anställda
Per Hasselberg, verksamhetsledare
Niklas Östholm, intendent
Caroline Malmström, verksamhets-

utvecklare organisation och 
kommunikation

Kim Einarsson, verksamhets-
utvecklare väst

Katrin Ingelstedt, verksamhets-
utvecklare öst

Lisa Nyberg, verksamhetsutvecklare syd
Jon Perman, distriktsutvecklare Gävleborg
Erik Annerborn, projektledare 

Stockholmsskolan
Emma Domniguez, projektledare 

Stockholmsskolan
Ulrika Flink, projektutvecklare 

Stockholmsskolan

Konstkonsulent till distriktet 
Västerbotten
Hösten 2015 står det klart att Konst-
främjandet Västerbotten tar över länets 
konstkonsulent från Region Västerbotten, 
tillsammans med Museum Anna Nord-
lander. En tjänst på 50% placeras hos 
distriktet i Umeå. En tjänst på 50% 
placeras hos MAN i Skellefteå. Som en 
del av detta tillsätter Folkrörelsernas 
konstfrämjande en verksamhets-
utvecklare norr på 50% och Skellefteå 
Kommun tillskjuter 50% i Skellefteå. 
Rekrytering av tjänsterna skedde runt 
årsskiftet med tillträde i februari 2016. 
Tjänsten hos MAN i Skellefteå tillsätts 
under våren 2016.
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Organisations- och verksamhetsutveckling

Likabehandlingsplan
En likabehandlingsplan för 2014–2017 har tagits fram tillsammans med konsul-
terna Linnea Högberg och Sandra Malm. Arbetet byggde på intervjuer och samtal 
med anställda i distrikt och förbund samt styrelserepresententer. Planen är formu-
lerad i enlighet med diskrimineringslagstiftningens föreskrifter, för att säkerställa 
likabehandling av de anställda och för att driva ett aktivt antidiskrimineringsar-
bete, men syftar till att omfatta fl er diskrimineringsgrunder än enbart kön. 

Arbete med nya distrikt
Under 2014–2015 inleddes arbete med fem nya distrikt för att ytterligare öka Konst-
främjandets närvaro runt om i landet. Vi har utgått ifrån existerande konstnärliga 
verksamheter och stimulerat samarbeten med våra medlemsorganisationer och 
andra nya och traditionella folkrörelser för att bygga ut distriktens verksamheter 
utifrån dessa nätverk. Två nya distrikt har etablerats under perioden: i Gävleborg 
och Öland Kalmar. Arbetet med nya distriktsbildningar i Uppland, Östergötland 
och Västra Götaland fortskrider.

Stöd till distrikten
Distriktens arbete påverkas av de olika förutsättningar som fi nns runt om i landet, 
dessutom speglas den bredd av olika spetskompetenser. Förbundet har tillhanda-
hållit regelbunden service genom bl a rådgivning, men även arrangerat särskilda 
aktiviteter som Utbildningsdygnet och gemensamma resor till Samtidskonstda-
garna i Umeå 2014 och Malmö 2015 för att stödja distrikten i deras arbete och främja 
samverkan med andra aktörer.

Bror Ejves fond
Under 2014 tilldelades konstnären Kerstin Bergendahl stipendium ur Bror Ejves 
fond för projektet PARK LEK. Utdelningen skedde i Hallonbergens centrum utan-
för Stockholm onsdag i oktober 2014. Stipendiet skall uppmärksamma en konst-
bildande insats och styrelsen har beslutat att detta måste prioriteras och genom-
föras i ett off entligt, konstbildande sammanhang. Ingen utdelning skedde 2015.
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Kommunikation

Ny hemsida 
2015 lanserades Konstfrämjandets nya hemsida som tagits fram tillsammans med 
(medlemmen) Konst & Teknik. Tillsammans producerades en rikstäckande 
hemsida för att närmare knyta samman distrikt och förbund. Här presenteras 
pågående arbete och kommande evenemang varvat med glimtar ur Konstfrämjan-
dets historia. 

Regelbundna nyhetsbrev och tydligare närvaro på sociala medier
2014 infördes regelbundna nyhetsbrev, som når en intresserad allmänhet, och 
månadsbrev, som riktar sig internt inom organisationen, för att ytterligare synlig-
göra och skapa intresse för vår verksamhet. Konstfrämjandets facebooksida har 
vuxit med fl era hundra följare och fungerar nu som en samlingskanal för informa-
tion om distriktens och förbundens verksamhet.

Vidareutbildning och stöd i kommunikationsarbetet
För att tydliggöra kommunikationen har förbundet erbjudit distrikten vidareut-
bildning och stöd i kommunikationsarbetet. Detta sker bl a genom stöd kring logo-
typen, typsnittet och de nyhetsbrev som tagits fram och som kan användas för 
kommunikation mellan distrikten och deras publik. Distrikten har även erbjudits 
personliga introduktioner till arbetet med den nya hemsidan.

Ersättningar till konstnärer
Att lyfta frågor om konstens förutsättningar är centralt i såväl Konstfrämjandets 
verksamhet som i samhällsutvecklingen i stort. Sedan 1997 disponerar förbundet 
också ett särskilt statligt bidrag från Kulturrådet för att göra det möjligt att ge alla 
konstnärer som medverkat i Konstfrämjandets utställningsverksamhet ersättning. 

  Från Kulturrådets sida är det grundläggande syftet att:
 • bidra till att bild- och formkonstnärer får rimlig ersättning vid utställningar
 • höja kvaliteten på utställningsverksamheten
 • ge utställningsarrangörerna ekonomisk möjlighet att också ställa ut sådant som 

inte nödvändigtvis har kommersiell potential och därmed bredda utbudet

2014 fördelades 693 252 kronor på 80 kvinnor och 51 män. 
70 000 kronor är avsett till förbundets administration.

2015 fördelades 604 868 kronor på 100 kvinnor och 61 män. 
70 000 kronor är avsett till förbundets administration.

2017 fi rar Folkrörelsernas Konst-
främjande 70-årsjubileum. En måndag 
i februari 2016 möttes ordförande 
Berit Högman med verksamhetsledare 
Per Hasselberg och intendent Niklas 
Östholm för ett samtal om vart 
organisationen befi nner sig just nu.
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Hur skulle ni sammanfatta Konstfrämjandets utveckling de senaste två åren?
 BERIT HÖGMAN: Konstfrämjandet har under den här tiden har fått fl era nya medlemmar. 

Både tidigare medlemmar i form av traditionella folkrörelser som återkommit, 
men också nya organisationer som gränsar mer till nätverk. Vi har också anställt 
fl er verksamhetsutvecklare, så nu märks det att vi är fi nns i alla väderstreck. Vi gör 
nya spännande saker som vi inte gjort på länge, och når ut på nya platser.

 PER HASSELBERG: Ja, vi växer, och vi märker att denna nya bild av Konstfrämjandet 
uppmärksammas från fl era håll.

Hur ser den bilden ut?
 BH: Konstfrämjandet har aktualiserat konstens roll i samhället. Visst kan det ha sin 

charm att få upp ett grafi skt bla d av Hans Kajtorp på väggen – men idag baseras 
vårt arbete på något annat än att alla ska ha rätt att äga konst. Vårt arbete gör 
konsten som uttrycksmedel tillgänglig för fl er.

 PH: Ett konstfrämjande arbete innebär inte en höjning av den materiella standarden, 
det bygger på konstbildning. Med konsten som ett sätt att tänka OM samhället 
möter vi våra medlemmar i deras vardag. Mötet blir kraftfullt när det sker i en 
gemensam problemställning där vi kan se och lära av varandra.

 BH: Men vi skulle kunna bli en starkare kraft i diskussionen kring konstens roll i 
samhället, som i frågan om enprocentsregeln, eller vara med att kompetensut-
veckla politiker och beslutsfattare runtom i landet.

Nästa år, 2017 fyller vi 70 år. Vad kan vi lära av vår sjuttioåriga historia?
 BH: Från starten fungerade Konstfrämjandet mer som en postorderfi rma för grafi ska 

blad. Det hade säkert sin giltighet då, men nu fi nns nya behov. Men kultur är ju 
fortfarande en klassfråga. Hur kan vi öka tillgången till konst utan att öka motsätt-
ningarna?

 PH: Vår organisation ska samla olika folkrörelser till en fantastisk palett, som kan 
komplettera vår verksamhet. En traditionell konstförening verkar för ett ökat 
konstintresse, men Konstfrämjandet måste också jobba utanför det, för att få 
konsten att verka där den inte redan fi nns. Och när någon vill köpa konst hem, 
hänvisar vi till våra medlemmar som SAK eller Grafi ska sällskapet.

 NIKLAS ÖSTHOLM: Hans Borg som länge var verksam i Konstfrämjandet Västmanland och 
brukade kallas Mr Konstfrämjandet, berättade nyligen om när de startade distrik-
tet. Då skulle man föra ut konsten till arbetsplatserna, men så fort de skaff ade en 
lokal och började bedriva en galleriverksamhet så dog arbetet ute hos medlem-
marna ut. Idag driver vi många projekt som rör sig utanför gallerirummet igen.

Idag organiseras människors engagemang på andra sätt än tidigare, rörel-
ser uppstår snabbt och fl yktigt, kanske utan att etablera de strukturer som 
många av de traditionella folkrörelserna bygger på. Hur kan vi fånga upp 
detta i vårt arbete med konst för alla?

 BH: Eftersom vi använder skattepengar är det viktigt att vi når ut brett, men det är inte 
alltid så lätt. Människor är ju mer rörliga idag, vi fl yttar och byter jobb oftare. Här 
kan de äldre folkrörelserna vara generösa, och dela privilegier och resurser med 
nya och mindre organisationer.

 PH: Konsten kan ibland verka exkluderande. Men att vara snobbig är inget tecken på 
kvalitet, lika lite som att vara dum inte är ett tecken på att vara folklig. Det fi na är 
att utmana fördomar, inte bara för att verka för ett jämlikt samhälle utan också att 
det blir väldigt bra, energirik konst. Vi ska inte bara kvalifi cera oss i konstvärlden, 
utan också i samhället.
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Så vad gör Konstfrämjandet till en organisation för framti-
den?

 BH: Vi jobbar hela tiden för att öppna upp konsten, och att göra den 
mindre exklusiv. Jag känner ingen organisation som är så öppen 
– vi tar oss utanför komfortzonen hela tiden. Konstfrämjandet är 
verkligen en möjliggörare, och jag ser ingen risk att vi sitter still i 
det trygga hörnet.

 PH: Idag är konstvärlden duktig på att titta på historien, och genom 
vår historia och våra medlemmar kan vi vara med att sätta samti-
den i historiska och samhälleliga perspektiv. Det fi nns också 
likheter i hur man organiserar konstnärligt arbete och folkrörel-
ser. Just folkrörelseperspektivet är något många uppskattar. Hos 
oss kan människor identifi era sig med någon våra medlemmar, 
och på så sätt få en ingång till konsten.

 NÖ: Ja, man kan fråga sig om vad själva folkrörelseperspektivet egent-
ligen bestod i när Konstfrämjandet var en mer instrumentell länk 
mellan konstnärer (leverantörer av grafi ska blad) och folket 
(kunder)? Idag märker vi ett bredare intresse för samhället inom 
konsten och vi blir mer och mer rätt i tiden.

 PH: Idag ser många konstnärer sitt arbete som en utvidgad medbor-
garroll. Vill man diskutera en medborgares skyldigheter och 
rättigheter är Konstfrämjandet en bra organisation, här fi nns ett 
samtal om hur man bygger upp ett samhälle, tillit och förtroende 
för varandra.
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STOCKHOLMSSKOLAN
Stockholmsskolan ökade sin aktivitet under 2015. Med genomförandestöd från Kulturbryggan 
kunde Konstfrämjandet (i samarbete med Syskonsthallarna) upprätthålla studiecirkeln och 
(i samarbete med Birkagårdens folkhögskola) utveckla en skolplan baserad på verksamheten.

Dessutom skedde en utökning av verksamheten, det öppna forumet ”Konstis” inrättades 
varannan onsdag under terminerna. Under hösten delades Stockholmsskolans erfarenheter, 
genom besök runt om i landet samt en trycksak som publicerades i slutet av året. Under 
hösten beslutade även Birkagården att anta Stockholmsskolan som nästa nya kurs att prio-
ritera. I december beslutade Konstfack att finansiera delar av utgifterna våren 2016. Detta 
betydde vid årsskiftet att Stockholmsskolans nuvarande format överlever efter projektets 
avslut, och att det även blir en folkhögskolekurs. Det strategiska samarbetet med Syskonst-
hallarna avslutades vid årsskiftet, men de flesta inblandade institutionerna finns med i vår 
som besöksmål.

DEN NYA KONSTBILDNINGEN (DNK)
Den Nya Konstbildningen (DNK) i Malmö arbetar med att ta fram modeller för konstbildning 
som kan engagera unga från alla delar av samhället. Idag är det främst vit medelklass på 
Sveriges konsthögskolor och i den till stor del offentligt finansierade konsten, vilket utgör 
ett demokratiskt problem. Samtidigt använder unga från alla samhällsklasser och områden 
gärna konstnärliga uttrycksmedel för att dela sina erfarenheter och sin vilja till samhälls-
förändring. Modellerna är tänkta att fånga upp detta engagemang och överbygga det glapp 
som finns i trappstegen från amatört konstskapande till arbetet som professionell konstnär. 

I samarbete med lokala organisationer arrangerar vi kurser och workshops där vi ser på 
konst, pratar om konst och gör konst. Vi ordnar också mentorskapsprogram där unga får 
personlig kontakt med en konstnär som är aktiv i Malmö, för en inblick i vad det innebär att 
vara konstnär idag. Projektet startade i september 2015 och hittills har ett trettiotal delta-
gare och ett tiotal konstnärer engagerat sig i DNK. Kurser har utvecklats i samarbete med 
Mellanrum, Tyfon och Kontrapunkts kreativa verkstäder och deltagare har hittats genom 
bland annat stadsdelsbiblioteken, RFSL, Bricks Rosengård, Fryshuset m fl.
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SYSTERS KONSTBILDNING
  I arbetet att utveckla Konstfrämjandets närvaro i Norrbotten genomfördes Systers konst-
bildning tillsammans med Galleri Syster i Luleå.

 Genom att sammanföra unga och professionella konstnärer i ett mentorskapsprogram i 
Norrbotten, gavs möjligheten till konstintresserade unga vuxna att på sin egen ort kunna få 
stöd och hjälp att söka sig vidare in i konstlivet. Professionella konstnärer fungerade som 
mentorer för unga vuxna som söker sig till konstområdet (inför arbetsprover till konstsko-
lor och t ex coachande och stödjande samtal om hur det är att arbeta som konstnär osv). 
Galleri Syster har också arrangerat konstnärssamtal som ett led i den konstbildande 
verksamheten.

GRAFISK DESIGN, SOCIALISM OCH FEMINISM
 Tillsammans med Maryam Fanni, Matilda Flodmark, Sara Kaaman och ABF Stockholm genom-
fördes en studiecirkel om grafisk design-historia i relation till socialistisk och feministisk 
ideologi. I sex tematiska nedslag behandlades bland annat arbetarrörelsens framväxt, kvin-
norörelsen och antikoloniala rörelser.
 
 CIRKELSTUDIEN 
Tillsammans med Konstfacks mastersprogram ”Konst i offentligheten” genomfördes kursen 
”Critical Mass – from consensus to counter publics”, där ett stort antal studiebesök hos 
olika folkrörelseorganisationer mynnade ut i uppgiften att öppna upp sitt eget konstnärskap 
i en kollektiv studiecirkel. Kursen fick mycket god respons hos studenterna, inte minst för 
förståelsen av folkrörelser som ett sätt att organisera aktivism. Kursen följdes sedan upp 
med utställningen Cirkelstudien i ABF-huset i Stockholm. Anslaget där gavs med ett citat 
från 1969 av Olof Palme: 



A Folkrörelsernas Konstfrämjande · Projekt 2014–2015   14

”Sverige är till en grundläggande 
grad en studiecirkeldemokrati. Det 
är genom studiecirklar som gene-
rationer har tränat sig själva i 
kritisk analys så att de kan nå 
förnuftiga beslut genom att arbeta 
med varandra utan att ge upp sina 
ideal i den processen.”

Utställningen presenterades på 
olika platser runt om i ABF-huset. 
De medverkande använde sig av 
ABF-husets historia och utveck-
lade verk i dialog med husets 
väggar och människor.

UTBILDNINGSDYGNET
Utbildningsdygnet är ett årligt 
återkommande arrangemang som 
bjuder in till föreläsningar, inspira-
tion, samtal och workshops. Det är 
ett tillfälle att träffa kollegor under 

ett dygn och samtidigt höra om nya spännande konstprojekt och samarbeten från hela landet 
– och ett internationellt inslag.  Konstfrämjandet är medarrangör tillsammans med Konst-
konsulenterna i Uppsala läns landsting, Södermanlands län och Örebro län och kulturutveck-
ling i landstinget Västmanland. I samarbete med Riksutställningar.

2014 ägde Utbildningsdygnet rum i Västerås, på Karlsgatan 2. Värd var Kulturutveckling i 
Landstinget Västmanland och Västerås konstmuseum. I programmet fanns en uppskattad 
presentation av Stockholmsskolan, som gjordes av Erik Annerborn. 

2015 kom Utbildningsdygnet till Vasasalen på Uppsala slott. Värd var konstenheten hos 
Uppsala läns landsting i samarbete med Uppsala konstmuseum. Här fick vi bland annat en 
inspirerande presentation av Restaurering av inre rum, en lika osannolik som överdådig 
utställning som med mycket små medel blev verklighet på hembygdsgården Charlottenburg 
i Solna.

SYMPOSIUM FÖR SJÄLVORGANISERING INOM KONST
Konstfrämjandet deltog också i symposiet Self-organization as Crisis Management som 
arrangerades av Den kollektiva hjärnan - nätverk för självorganiserade konstverksamheter 
och Riksutställningar hos Art Lab Gnesta i juni 2015. Verksamhetsledaren Per Hasselberg 
deltog i ett panelsamtal om hållbarheten hos självorganiserade konstverksamheter tillsam-
mans med representanter från Kulturrådet och konstkonsulenterna i Västra Götaland.

KOALITION FÖR KULTURDEBATT
Konstfrämjandet har varit del av Koalition för kulturdebatt, vars övergripande syfte är att 
stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket är en opinionsbildande plattform, och 
ämnen som kulturpolitisk kompetens, kulturpolitisk idédebatt och högerradikala partiers 
inverkan på kulturpolitiken diskuterats, bland annat genom en rad seminarier på Kultur-
huset i Stockholm.

VAD ÄR KONSTBILDNING FÖR DIG?
I Vad är konstbildning för dig? bjöd vi under 2014 in skribenter, konstkritiker och konstnärer 
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för att skriva en text; en krönika, en essä, eller en journalistisk text. Projektet inledde ett 
samarbete med AICA, Svenska Konstkritikersamfundet, som blev medlem i Folkrörelsernas 
konstfrämjande 2014. 

Uppdraget till skribenterna var att kritiskt och lustfyllt ge sin personliga bild av vad 
konstbildning kan – eller skulle kunna vara idag. Samtidigt uppmuntrades de att reflektera 
över hur de upplever att konstbildningen sett ut historiskt.

Inbjudan var dels riktad till några personer som vi var intresserade av men vi gjorde 
också ett open call som riktades till AICA:s alla medlemmar i Sverige.

Sammantaget blev projektet, med de tio texterna från skribenter i olika delar av landet, 
till en provkarta över hur man kan se på konstbildning idag. Med lika många erfarenheter och 
perspektiv som antal skribenter. Konstfrämjandets Niklas Östholm var redaktör. Texterna 
publicerades på konstframjandet.se. 

HUR TÄNKER DU!?
I Konstfrämjandets podcast Hur tänker du!? söker vi upp personer på den svenska konstsce-
nen som vi är nyfikna på. Samtalen kretsar kring konst som ett sätt att tänka, och hur konst 
kan få oss att se på världen med andra ögon. Vi intresserar oss särskilt för vad konsten 
betyder för den tid och det samhälle som vi lever i idag. Medvetna om att konst är mer än vad 
vi ser är vi intresserade av vad konstnärer och andra konstprofessionella kan berätta om 
det vi inte ser.

Nya avsnitt med bland andra Johan Tirén och Anna Högberg, som berättar om sin tid som 
processledare i Haninge kommun. De berättar om erfarenheten av att som konstnär arbeta 
i sociala processer inom offentlig förvaltning, och att inte vara anställda som konstnärer 
men ändå ha fått uppdraget på konstnärliga meriter. I ett avsnitt med Lisa Torell kretsar 
samtalet kring frågor om hur instrumentalisering kan uppstå i olika sammanhang, hur man 
som konstnär förhåller sig till uppdrag med ett uttalat syfte eller styrning och hur det påver-
kar den konstnärliga friheten. 



A Folkrörelsernas Konstfrämjande · Projekt 2014–2015   16

KLUBB KONSUMENT
Klubb Konsument är en turnerande utställning med medlemsförmåner som började turnera 
i februari 2014. Här möter du åtta uppmärksammade konstnärer vars konstverk på spän-
nande sätt kretsar kring vår relation till vardagskonsumtion. Allt fler butiker vill knyta oss 
till sig – och aktivera oss – genom olika medlemsförmåner, poängsystem, rabattkuponger 
(med kort giltighet), osv. Klubb Konsument vill på ett liknande sätt knyta betraktaren till sig 
genom såväl engagerande som interaktiva konstverk. På ett lekfullt vis lyfter utställningen 
olika sidor av konsumtion och shopping och aktiverar besökaren till att reflektera kring sitt 
eget handlande. 

Med konstnärerna: Maria Andersson, Alevtina Kakhidze, Annika Kupiainen, Mattias Åke-
son, Kristina Matousch, Andreas Gedin, Caroline Mårtensson och Johan Tirén. 

Utställningen har utvecklats av Konstfrämjandet i samarbete med konstnären Mattias 
Åkeson, som bland annat har skapat den L-formade popup-butik som rymmer utställningen. 
Klubb Konsument har bland annat vandrat till Örebro konsthall (belägen i gamla banklokaler) 
och en lada hos Alma Löv Museum i Värmland.

ARTOTEKET
Genom initiativ från konstnären Hans Carlsson har Konstfrämjandets gamla koncept Artote-
ket fått ett nytt liv. Konst på bibliotek som man kan låna hem med sitt lånekort. I februari 
2014 öppnade Artoteket på Rinkeby bibliotek, ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Stock-
holms stadsbibliotek och Tensta konsthall. Elva konstnärer ingick: Sarah Degerhammar & 
Mira Eklund, Ingrid Furre, Torsten Jurell, Lise Haurum, Malin Holmberg, Anna-Lena Jaktlund, 
Sofia Kråka, Sanna Marander, Carl-Johan Rosén och Claes Tellvid. Efter sitt första uppehåll i 
Rinkeby vandrade Artoteket vidare. Sommaren 2014 till Kulturhuset Komedianten i Varberg 
och hösten till Kronoparkens bibliotek i Karlstad.

Konsten som Hans Carlsson valde ut till Artoteket tematiserar och problematiserar bibli-
oteket som plats och institution. Centralt i många av konstverken (vissa nyproducerade och 
andra valda för Artoteket) är språk och kommunikation. Andra konstverk kretsar kring 
frågor om offentlighet – eller snarare rätten till offentligheten.

 En ny version av Artoteket togs fram 2015, nya konstnärer och nya konstverk, med RUT 
som tema. Frågor om hemmets och kroppens poetik och politik löper den här gången som en 
röd tråd genom konstkollektionen. Här medverkar Lily Benson, Johan Ekenberg, Ingrid 
Furre, Ulrika Gomm, Mazja Hillestrøm, Santiago Mostyn, Åsa Norberg & Jenny Sundén och 
John Willgren. Vandringen började sommaren 2015 i Mölnlycke kulturhus.

INGA KÄRLEKSBREV IDAG HELLER: 
FORTSATT FRAMGÅNGSRIK KOST-
NADSANPASSNING OCH LÖPANDE 
EFFEKTIVISERINGAR – EN BOK AV 
MARIKA TROILI
Den svenska Posten har de senaste 
hundra åren gått från att vara en 
myndighet, till att bli ett affärsdri-
vande verk, till ett aktiebolag. 
Samtidigt har nya kommunika-
tionsvanor vuxit fram och brevvo-
lymerna minskat drastiskt. 
Postens förvandling speglar nya 
arbetsmarknadsvillkor och ett 
offentligt tonläge som genomsyrar 
hela samhället.
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I flera år har Marika Troili, konstnär och timanställd brevbärare, följt Posten och sett 
brevbäraryrket förändras. I boken Inga kärleksbrev idag heller undersöks vad som händer 
med yrkesstolthet och kunskap när ett företag försöker effektivisera sin verksamhet genom 
oräkneliga omorganisationer.

Boken samlar konstnärens egna iakttagelser och upplevelser med intervjuer av postan-
ställda, citat från företagets offentliga kommunikation, och andra historiska och samtida 
källor för att försöka beskriva den stundtals absurda vardagen.

SPEAK YOUR MIND! 
Speak Your Mind är ett samarbete mellan Konstfrämjandet och Pantrarna i Göteborg. Så här 
skriver Pantrarnas ordförande Sabrin Jaja om projektet:

   ” …som mycket annat i vårt samhälle så definieras konsten utifrån det vita majoritetssam-
hället. Därför vill jag och andra konstutövare från orten skapa vår egna plattform att 
skapa och presentera vår konst. Vi kallar det Speak Your Mind, eftersom vi anser att 
konsten är tankar som tar form och blir greppbara. Detta är början av förortens egna 
konströrelse där vi definierar vad som är konst utifrån oss själva och låter den ta platsen 
och uppmärksamheten som den förtjänar.”

Hösten 2014 inleddes samtal med Pantrarna och under våren 2015 började vi hitta formen 
för vårt samarbete. Den 14 augusti 2015 hade projektet Speak your mind! release på Göte-
borgskalaset med öppen scen, poddradio, måleriworkshop, youtube-kanal, dj-bås och 
filmworkshop. Under hösten 2015 påbörjades workshops i film och media, skrivande och 
spoken word, färg och form, som ska utmynna i en festival sommaren 2016 där alla de olika 
konstformerna binds samman. Som en del av projektet utvecklas en podd och bloggen 
Eyokreo! (http://eyokreo.blogg.se/). Formen och platsen för den publika presentationen av 
Speak your mind!  2016 kommer att jobbas fram under verksamhetens gång. Under hösten 
2015 har vi gjort flera besök på utställningar på t ex Moderna museet och Göteborgs konst-
museum, för att diskutera och analysera visningformer, curating och konstinstitutionens 
politik. I början av november 2015 anordnade vi två konstdagar då vi såg Göteborgs interna-
tionella biennal och filmer tillsammans.

Under juli–december 2015 hyrde Konstfrämjandet en lokal för verksamheten i ett ateljé-
kollektiv vid Backaplan på Hisingen. 

SAMARBETEN MED BISKOPSGÅRDENS KVINNOR. KURSUTVECKLING OCH TVÄRFETT KONSTSNACK 
(ARBETSTITEL)
Biskopsgårdens kvinnor är en nystartad förening. Under hösten 2015 har de haft flera möten 
med Konstfrämjandet för att planera samarbeten i form av kurser och workshops för 2016. 
Föreningen öppnade i en lokal i norra Biskopsgården i Göteborg. Stödet från Konstfrämjandets 
sida har bestått i kursutveckling samt ansökande av ekonomiskt stöd till föreningen från 
kommunen och samordning med annan lokal kulturverksamhet. Exempelvis bidrog Konst-
främjandet till ett samarbete med Göteborgs poesifestival, där kvinnliga poeter från Saudia-
rabien och Bahrain åt middag och läste dikter tillsammans med Biskopsgårdens kvinnor. 

Projektet Tvärfett konstsnack smygstartade i september 2015 med besök på vernissa-
gen för Göteborgs internationella biennal, och är tänkt att fortsätta under 2016. Genom att 
tillsammans se och diskutera olika utställningar och konstprojekt analyseras visningsfor-
mer och värdesystem som styr konstrummet. Vem riktar sig utställningen till? Hur har 
konstnären, respektive visande institutioner valt att rama in verket, rumsligt, tidsmässigt, 
konceptuellt, språkligt? Vilka faktorer styr själva utställningens utformning – arbetsbets-
villkor, ekonomi, ideologi, status? Kursansvarig: Kim Einarsson (Konstfrämjandet) och Selma 
Aldiri (ordförande, Biskopsgårdens kvinnor).
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KONSTUTSTÄLLNINGAR PÅ ARBETSPLATS
I samarbete med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göte-
borg. Konstfrämjandet har stöttat verksamheten genom projektledning, sökande av externa 
medel och utställningersättning till deltagande konstnärer.

I augusti 2015 påbörjades ett samarbete mellan Konstfrämjandet och Röda Korsets 
nyöppnade behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg. Projektet går ut 
på att tillsammans med centrets personal välja konsten till en serie utställningar i centrets 
allmänna utrymmen under 2015 och 2016. Första utställningen var A Movement Made by 
Hand av konstnärerna Jennie Sundén och Åsa Norberg som öppnade i september 2015. 
Verken i utställningen utgår från kvinnors handarbete för hemmet och hur det uppvärderas 
i slutet av 1800-talet och blir en viktig del av rörelser med starka politiska, feministiska och 
folkbildande ambitioner. Verken i A Movement Made by Hand har genomförts med stöd från 
Konstnärsnämnden och KvinnSam på Göteborgs universitet.

Åsa Norberg och Jennie Sundén är utbildade på Konsthögskolan i Umeå och bor och verkar 
i Göteborg. Deras installationer och projekt är ofta utvecklade i relation till den plats de visas 
på. Ett gemensamt tema i deras tre senaste projekt är hemmet, den privata sfären, som 
plats för professionellt yrkesutövande, folkbildning och politisk kamp. Sedan 2007 driver 
Åsa Norberg och Jennie Sundén utställningsrummet Hit. De har bland annat ställt ut på 
Bonniers Konsthall, Marabouparken och Tensta konsthall i Stockholm. 

Distriktens är självständiga medlemmar i Folk-
rörelsernas Konstfrämjande. På följande sidor 
redovisar vi några exempel från distrikten för 
2014 och 2015.
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ART KOD – DEMOKRATI, KONST OCH DET OFFENTLIGA RUMMET
Ett demokratiprojekt med Allmänna arvsfonden som huvudfinansiär tillsammans med Region 
Örebro län och Örebro kommun. Projektet syftar till att använda konst, och den konstnärliga 
processen som ett verktyg i arbetet med att förstärka barn och ungas delaktighet i utfor-
mandet av platser i deras närmiljö och i det offentliga rummet.

Projektet har skapat samarbeten och samproduktion med barn och unga, konstnärer, 
bostadsbolag, ideella föreningar, organisationer, myndigheter och kommuner.

I projektet har barn och unga fått erövra kunskap om demokrati, konst och det offentliga 
rummet och vara med och påverka platser i sin närmiljö genom att delta i konstnärliga gestalt-
ningar. Projektet har också skapat mötesplatser mellan ungdomar och beslutsfattare. 

STUGAN OCH SCENEN
Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet star-
tade 2015 ett projekt som bjuder in konstnärer att nyproducera konstnärliga arbeten kopp-
lat till ny forskning på Örebro universitet. Stugan och scenen är ett pilotprojekt som ska ligga 
till grunden för ett långsiktigt samarbete och stärka regionens konstliv.

Titeln bygger på Konstfrämjandets Bergslagens två olika utställningsplatser: galleriet I 
Wadköping, ”Stugan” en röd stuga i ett kulturreservat i Örebro samt Universitetets konst-
hall och närliggande konsertsal som kan vara just en ”scen” för samtidskonsten och forsk-
ning med debatter och föreläsningar.

Tre konstnärskap bjuds in att nyproducera konstnärliga arbeten i dialog med forskare 
från universitet inför en presentation i Örebro universitets konsthall 2016–2017. Projekt 
bygger på ett antal träffar mellan konstnär och forskare baserat på tidigare forskning och 
gemensamma intresseområden.

BERGSLAGEN
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DALARNA

I FÖRVAR
I Dalarna fanns under andra världskriget närmare 200 större eller mindre internerings-, 
flykting- och arbetsläger. Människorna i lägren var; svenskar, norrmän, polacker, ryssar, 
kanadensare, fransmän, tyskar, österrikare, ester, letter, litauer och andra. De var flyk-
tingar, desertörer eller oliktänkande. Deras öden var en direkt följd av kriget som härjade i 
Europa runt om –  det neutrala Sverige. Efter freden 1945 lades lägren i Dalarna ner, baracker 

och byggnader revs, platserna växte igen och glömdes 
bort.

 Projektet handlar om att hitta spåren av läger som 
fanns i Dalarna och att gestalta deras historia. Men 
också hitta likheter med de flyktingläger vi upprättar 
idag. I Förvar är en fortsättning på konstnären Maria 
Backmans projekt Aborrtjärn – Ryssläger i Smedje-
backen som hon arbetat med i fyra år. I projekt I förvar 
samarbetar hon även med konstnären Hanna Sjöberg 
och Christian Tietz, historiker och teaterregissör. 
Resultatet av projektet har pågått 2015 och presente-
ras 2016-2017 i form av sceniska läsningar, utställ-
ning på Dalarnas Museum i Falun, samt interaktiv 
utställning i Rättviks kulturhus.
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GÄVLEBORG 

Konstfrämjandet Gävleborg återstartades i maj 2015. Förutom årsmöte 
och konstituerande styrelsemöte har Karin Bäckström och Jon Perman 
under resten av året arbetat med att etablera kontakt med Region Gävle-
borg och inledningsvis främst tre kommuner i Gävleborgs län, Sandviken, 
Hofors och Ovanåker som i november 2015 meddelade att de vill medfi-
nansiera och genomföra projektet.

SANDRA KOMMER TILL BYN!
Sandra kommer till byn är distriktets uppstartsprojekt. Projektet bjuder 
in invånare i tre kommuner i Gävleborg till att under 2016 delta i välkom-
nandet av en utomstående besökare ”Sandra”, som aldrig tidigare besökt 
orten. Istället för att den inbjudne gästen får besöka de redan kända 

besöksmålen, uppmanar konstnärerna som arbetar med projektet, ortsborna att lämna 
egna förslag på vad ”Sandra” borde se. Förslag som är kopplade till dem själva, platsens 
unika historia eller deras dagliga liv. Under 2015 har projektet etablerats i tre kommuner, 
Ovanåker, Hofors och Sandviken. Konstnärerna har besökt de tre kommunerna och har varit 
i kontakt med både kulturavdelningar och lokala ABF-kontor. De tre lokala ABF-kontoren är 
nu med och stödjer projektet via sina nätverk och sin lokalkännedom. Efter att under större 
delen av året ha arbetat med ansökningar och finansiering påbörjades förstudien i novem-
ber. Vi har nu kontakt med några olika föreningar med vilka vi planerar arrangera workshops 
eller konstarrangemang riktade mot orternas asylboenden och övriga bofasta under 
sommaren 2016.  

UTSTÄLLNINGSSAMARBETEN
Tillsammans med K. F Backbeatbolaget har vi genomfört två utställningar på Galleri Lars 
Palm i Sandviken. Till den första utställningen bjöds en utländsk konstnär, Abigail Janjic, till 
att skapa en installation i galleriet. Abigail var på plats i Sandviken under två veckor för att 
arbeta med installationen. Under hennes vistelse höll vi ett öppet ateljésamtal, ett tillfälle 
där besökare kunde se processen och och ställa frågor om hennes arbetssätt. Till den andra 
utställningen bjöd vi in serietecknaren Hanna Gustavsson och konstnären Jessika Eklund att 
göra en gemensam utställning.
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VÄRMLAND

2015 har Konstfrämjandet Värmland genomfört en 
rad utställningar, evenemang och konstprojekt. 
Konstfrämjandet Värmland har även initierat 
samarbeten mellan föreningar, intresseorganisa-
tioner, kommuner och landsting i samband med vår 
verksamhet. Vi vill verka för att utveckla mötes-
platser för konsten i Värmland.

Som en naturlig fortsättning av vårt utveck-
lingsarbete har vi under året bedrivit ett 
TÄNK-projekt. Tre konstnärer har tittat på vår 
projektverksamhet, de använde vårt nätverk för 
att skapa synergier i vår verksamhet. I fokus har 
varit skapande skola-verksamhet, residencypro-
jekt och ett medieprojekt.

Ett större projekt som genomförts är en vand-
ringsutställning med barn som målgrupp ”Äskil 
äter träd”. Produktionen av utställningen gjordes 
tillsammans med barn- och bilderboksskaparna 

Per Gustavsson och Åsa Lind. Premiären av utställningen skedde på Karlstad bibliotek 
sedan fortsatte utställningen att vandra runt på en rad olika bibliotek i Värmland. Utställ-
ningen blev ett verktyg för ett läs- och konstfrämjande arbete för nå hela Värmland. 
Vandringsutställningen är bokad ändå till 2017. 
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VÄSTMANLAND

LIVSKVALITET OCH HÄLSA
Under våren 2015 genomfördes äldreomsorgsprojektet Livskvalitet och Hälsa med ekono-
miskt stöd från Konstfrämjandet som största bidragsgivaren, övriga var följande kommuner: 
Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Konstnärerna Johnny Molton, Dan Wid, Cecilia Ömalm. 
Marie Hektor och Nils Johansson var konstnärliga ledare hos fyra äldreboenden i Västerås, 
två i Sala och Västerfärnebo, ett i Västanfors/Fagersta och två i Köping och Munktorp.

Genom olika konstnärer blev det olika tekniker och metoder. Varje äldreboende hade sina 
egna utställningar och under perioden 5 – 23 maj hölls en samlingsutställning på galleriet 
Slottsgatan 17. Under augusti hade Fagersta bibliotek utställning för verken från Västanfors 
äldreboende. Projektet var en direkt följd av fyra års arbete med olika utställningar och 
Samtal om Konst som hållits inom olika boenden. 

BALLONGEN - LEK PÅ RIKTIGT
I Ballongen – lek på riktigt har barn och ungas önskemål, tankar och idéer matchas med en 
yrkesverksam konstnär som har hjälpt dem problematisera, utforma och möjliggöra deras 
tankar i en gestaltande form. Projektet har utförts i stadsdelen Råby, Västerås under 2015 
och har tagit avstamp i den historiska byggleken Ballongen som stod på Råby 1969. I Ballongen 

– lek på riktigt testas arbetsmodellen ”outreach”, där 
kulturverksamhet med inriktning på lokalt utforsk-
ande och delaktighet, flyttas från stadens centrum till 
dess periferi.

Genom att temporärt upprätta en skapande barn- 
och ungdomsverksamhet i den socio-ekonomiskt 
utsatta stadsdelen Råby, har en kontakt etablerats till 
en ny målgrupp som ofta inte kommer i kontakt med 
kulturlivet i Västerås centrum. Under året har de tre 
Västeråskonstnärerna Dan Vid, Anna Törrönen och 
Marcus Ivarsson etablerat en konstverkstad för barn 
boende på Råby i åldrarna 6-12 år på ett lokalt fören-
ingscentrum. Konstnärerna har utgått från barnens 

egna idéer och tankar och erbjudit dem att uttrycka sig genom ett flertal konstnärliga meto-
der såsom film, text, bild, skulptur och installation. Barnens gemensamma konstproduktion 
presenterades slutligen som en egen utställning på Västmanlands läns museum, då barnen 
även fick guidningar på museerna och fick diskutera museets verksamhet med personalen. 

Projektet har hela tiden dokumenterats och barnen 
har haft möjlighet att berätta sin historia i kontakt 
med vår fotograf/redaktör Max Green Ekelin. Materi-
alet har presenterats löpande på projektets blogg, 
Ballongenbloggen.
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VÄSTERBOTTEN

THE WHITE HOUSE
Hur bidrar museiföremål, samlingar och arkiv till svenskhet? The White House är ett commu-
nity-baserat konstprojekt i fem delar som undersöker det västerbottniska kulturarvet ur 
ett intersektionellt perspektiv med särskild fokus på vithetsnormer.  
Statliga kulturmuseer har ett uppdrag att spegla hela samhällets mångfald. Det är en viktig 
samhällsinstitution som synliggör, representerar och folkbildar om vår gemensamma histo-
ria. Men vems historia återspeglas egentligen? Vem syns? Vilka normer, värderingar och 
föreställningar återskapas i kulturarvet?

Inom projektet The White House vill Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med 
konstnärer, forskare, aktivister och skribenter lyfta fram och medvetandegöra hur majori-
tetssamhället format och omformulerat föreställningar om människor. Genom de olika 
projektdelarna såsom en samtida konstutställning, en berättarturné och en konsttidning m 
m. problematiseras den lokala och globala historieskrivningen och de kulturella innebörd-
erna av ett homogent samhälle som präglas av antidemokratiska strukturer, handlingar och 
tankesätt.

BACK IN BABY’S ARMS
Lördagen den 3 maj 2014 sminkades 150 kvinnor som om de hade blivit utsatta för brutalt 
våld. 150 olika ansikten av misshandel ställde sig i en samlad tyst koreografi bland Umeås 
helgflanerande människor. Konstnären Elin Lundgren valde en offentlig aktion som konstnär-
lig metod i sin performance. Hon skapar en ”tableau vivant”, en levande bild, som likt en 
(mar)dröm ogenerat gör anspråk på vår tid och vårt medvetande då hon parasiterar på den 
offentliga platsen med sitt verk.

Back in Baby's 
Arms, foto av 
Martin Johansson 
riktigt namn



Folkrörelsernas Konstfrämjande · Projekt   34A

SKÅNE

HUR SER DU? – SKÄRA, SPRÄTTA, STOPPA, SY 
Utställningen Skära, sprätta, stoppa, sy visades på galleri S:t Gertrud under biennalen.  
Nyproducerade teckningar och objekt av EvaMarie Lindahl ställdes ut tillsammans med 
texter av Kristina Berggren, intendent på Malmö Museer. Utställningen tog avstamp i en 
serie forskningsresor som under 1920 och 30-talen utgick från Sverige till berget Mount 
Elgon och beskriver i och med det också hur giraffen kom till Malmö. I text och bild fram-
trädde fakta om en individ. Hon var en dräktig Rotschildgiraff, som levde i en flock tillsam-
mans med tre andra giraffer, tills de alla sköts till döds inom loppet av några veckor våren 
1930. Skära, sprätta, stoppa, sy i utställningstiteln syftar till den förvandlingsprocess, som 
sedan skedde och utställningen belyste det problemkomplex, som uppstoppade djurkroppar 
utgör. 

Utställningen tangerade också den samtida debatten kring museets uppdrag. Detta 
genom att sätta fingret på de svårigheter, som uppstår när det i samlingarna finns uppstopp-
ade djur, som införskaffats på sätt som inte överensstämmer med dagens syn på vare sig 
vetenskaplighet, etik eller ekologi. Samtidigt är dessa en del av museets egen historia och 
fortfarande ofta populära hos dagens publik. Samarbetet blev fruktbart då det visade på 
samtidskonstens möjligheter att utöva institutionskritik och samtidigt verka konstfräm-
jande genom att utställningen fokuserade på just giraffen, som så många skåningar kan 
relatera till och benämner som ”giraffen på museet”. 

VI VÄSSAR KONST I SKÅNE
Vi ville med projektet ”Vi vässar Konst i Skåne” utveckla den konstfrämjande app som sedan 
tidigare är initierad, till hemsidan Konst i Skåne – www.konstiskane.se  – och göra specifik 
marknadsföring och producera konstfrämjande redaktionellt material. Vi har skrivit flerta-
let artiklar som vi fått god respons på och vi gjorde en särskild marknadsföringssatsning 
under Malmö Gallerinatt. Vi initierade kontakt med kultursekreterare i de skånska kommu-
nerna som föll väl ut.

En referensgrupp har gett feedback på både hemsidans och appens användarvänlighet 
och tillgänglighet. Den nya hemsidan lanserades i juni 2015 och i samband med Malmö Galle-
rinatt i september 2015 lanserades mobilapplikationen. Den nya hemsidan togs fram med 
krav från vår sida på bättre översiktlighet och fler sökfunktioner. En annan förbättring är att 
alla gallerier och konstinstitutioner nu är markerade i google maps. Ytterligare en viktig 
aspekt är att kalendariet har blivit betydligt mycket enklare och mer effektiv att använda för 
oss som arbetar bakom kulisserna med att uppdatera det. Detta är ett pågående 
utvecklingsarbete.
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STOCKHOLM

Konstfrämjandet Stockholm har nyligen genomgått en förändringsfas men fortsätter nu att 
skapa spännande möten mellan konsten och Stockholms invånare. Genom den nytillsatta 
styrelsen utvecklar distriktet nya samarbeten som bygger på bildningens och konstens 
frigörande roll och att alla ska ha tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle. Konst-
främjandet Stockholm sträcker sig över hela länet och erbjuder en bredd, där konsten kan 
verka i city såväl som i förort, och nå dem som ofta inte har förutsättningar att uppleva eller 
delta i konsten. 

2015 genomfördes samarbeten med bl a Konsthall C och Maretopia. Utställningen Warm 
Friends, Cold Cash på Konsthall C baserades på Ciara Phillips projekt ”Workshop 2010– 
ongoing” som kretsat kring att skapa utbyten med andra och initiera samarbetsprojekt med 
konstnärer, grupper och föreningar där hon bjuder in deltagare både lokalt och internatio-
nellt för att samskapa. 

Distriktet genomförde också ett samarbete med Maretopia, ett kollektiv som har initie-
rats av den Liljeholmenbaserade konstnären Jens Evaldsson för att undersöka den potential 
som finns hos Stockholms vatten. Idén är att skapa en flytande kultur- och ekoby på flottar 
som ligger för ankar utanför Färgfabriken, Gröndal. Konstfrämjandet Stockholm är samar-
betspart i den programverksamhet som sker på Maretopia under ledning av curatorn Kris-
tina Lindemann.

SÖRMLAND

Sensommaren 2015 inleddes ett samarbete mellan Konstfrämjandet Sörmland, konstnären 
Anna Berglind, Länskonstkonsulenten Lars-Erik Wahlberg samt Katrineholms och Flens 
kommun. Resultatet var vattenskulpturen ”Varthän” som under sensommaren mottogs med 
intresse och uppmärksamhet.

ÖLAND KALMAR

Momument of Migration var utgångspunkten för arbetet i det nya distriktet Öland Kalmar. 
Här undersöktes brödet som ämne och medium för kultur- och kunskapsutbyte. Minnet av 
vad som är vår historia underhålls av de monument vi kan se och känna på.  Projektet utgick 
från de konstellationer av människor som kommer samman på landsbygden i området runt 
Himmelsberga på Öland. 

I kalkstensmuren till en traditionell radbygård utformades och murades en ugn så att 
både syriskt bröd, aysh (som också betyder liv) och svenskt tunnbröd kan bakas. Ugnen var 
startpunkten och hjärtat i ett ständigt pågående utbyte mellan gården, människorna och 
världen utanför. Projektet inkluderade ungdomsläger, workshops med folkhögskolestuden-
ter, öppna presentationer av inbjudna konstnärer utifrån samtida perspektiv på frågor om 
kulturarv och hembygd. 

K
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  ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
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  FÖRVALTNINGSARBETE

  Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  

  VERKSAMHETEN

Konstfrämjandet är en ideell organisation bildad 1947 som arbetar med 

konstbildning och med att föra ut konst till människor i deras vardag. Vi 

verkar i hela Sverige.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I den pågående organisations- och verksamhetsutvecklingen anställdes fyra 

verksamhetsutvecklare med ansvar för Öst, Vöst, Syd och Nord. De ska 

främst samarbeta med distrikt och övriga medlemmar i utvecklingsprojekt. 

Ett antal spetsprojekt sjösattes också tillsammans med distrikten för att 

utveckla olika specialområden, allt från normkritik i norr till mobilapp 

i syd.

Inom projektet ”DNK – Den Nya Konsten” startade Stockholmsskolan som är 

ett samarbete med Syskonhallarna: Botkyrka konsthall, Konsthall C, Tensta 

Konst-hall och Marabouparken där ungdomar bjuds in att refl ektera över 

konstens möjligheter i samhället: Konsten behöver utvecklas för att angå 

fl er, och samhället behlver konsten för att utvecklas. Under hösten pröva-

des DNK i Malmö av Verksamhetsutvecklare Syd, och planen är att DNK ska 

spridas över landet för att utveckla och demokratisera konstvärlden.

  

  ORGANISATIONSEN FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING

Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutveck-

lingen genom utökat samarbete med medlemmar och andra konstfrämjande 

verksamheter.

2015 KOMMER FÖRBUNDET:

 • Verka för att fem nya distrikt skapas i Norrbotten, Västra Götaland, 
Östergötland, Kalmar och Gävleborg.

 • Ta fram en ny hemsida för hela Konstfrämjandet samt utveckla ett 
internet-distrikt.

 • I samråd med distrikten erbjuda kompetensutveckling för styrelser och 
personal.

 • Erbjuda distrikten vidareutbildning i projektledning och ekonomi.
 • Fortsätta organisationsutvecklingen med inriktning att stärka samord-

ningen med norr, öst, väst, syd. 

 • Ha en ambition att värva fl er medlemmar och att alla vi samarbetar med 
skall bli medlemmar.

K
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  FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Avdelningens utveckling för de fyra senaste räkenskapsåren i sammandag.

 2014 2013 2012 2011
———————————————————————————— ————————————— ————————————— ————————————— —————————————

Verksamhetens intäkter 5 278 964 4 299 285 5 126 983 6 003 029

Verksamhetens kostnader -5 144 583 -4 298 276 -5 038 182 -6 102 025

Verksamhetens resultat 134 381 1 009 88 801 -98 996

Årets resultat 133 977 13 338 115 372 -64 206

Balansomslutning 3 088 594 2 758 587 2 606 017 1 771 541

Eget kapital 1 186 181 1 051 792 1 036 921 917 725

Soliditet (%) 38% 38% 40% 52%

Likviditet (%) 145% 141% 147% 181%

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  RESULTATDISPONERING

Styrelsen föreslår att årets resultat på 133 978 kr behandlas så att 100 

00 avsättes för Jubileum 2017, resterande 33 978 kr balanseras i ny 

räkning.

     Eget kapital 

  Balansräkning Förslag till efter

Eget kapital  2014–12–31 disposition disposition
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

Ändamålsbestämda medel  170 000  170 000

Balanserat resultat  585 601  585 601

Bror Ejves Fond  296 602  296 191

Årets resultat  133 978 -133 978

  —————————————  —————————————

SUMMA  1 186 181  1 051 792

·····  ·········  ·········

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  RESULTAT OCH STÄLLNING

Avdelningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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  RESULTATRÄKNING

  Not 2014 2013
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Bidrag  1 3 880 000 4 112 335

Medlemsavgifter   63 000 69 000

Övriga rörelseintäkter  2 1 335 965 117 950
   ————————————— —————————————

SUMMA   5 278 964 4 299 285

·····   ········· ·········

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Material- och externa verksamhetstjänster  3 -2 528 757 -1 640 596

Lokalkostnader   -192 912 -175 276

Övriga externa kostnader    -651 569 -1 236 667

Personalkostnader  4 -1 760 569 -1 245 737

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -10 776 0
   ————————————— —————————————

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER   -5 144 583 -4 298 276

·························   ·········· ··········

VERKSAMHETENS RESULTAT   134 381 1 009

······················   ······· ·····

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  176 12 564

Räntekostnader och liknande resultatposter   -580 -234

   ————————————— —————————————

SUMMA   -404 12 330

·····   ···· ······

Resultat efter fi nansiella poster   133 977 13 339

   ————————————— —————————————

ÅRETS VINST   133 977 13 339

···········   ······· ······

K
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  BALANSRÄKNING

  Not 2014-12-31 2013-12-31
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier  5  43 104 0

   ————————————— —————————————

Summa materiella anläggningstillgångar   43 104 0

   ————————————— —————————————

Summa anläggningstillgångar   43 104 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar      7 500  6 000

  Fordringar hos Distrikt   6  150 000  200 000

  Övriga kortfristiga fordringar    6 603  27 559

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  126 617  110 467

   ————————————— —————————————

Summa kortfristiga fordringar   290 720 344 026

Kassa och bank   2 754 770 2 414 561

   ————————————— —————————————

Summa omsättningstillgångar   3 045 490 2 758 587

   ————————————— —————————————

SUMMA TILLGÅNGAR     3 088 594 2 758 587

················   ········· ·········
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  BALANSRÄKNING

  Not 2014-12-31 2013-12-31
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

EGET KAPITAL  7

Balanserad vinst   585 601 572 262

Bror Ejves Fond   296 602 296 191

Ändamålsbestämda medel  8 170 000 170 000

Årets vinst   133 978 13 339

   ————————————— —————————————

EGET KAPITAL VID ÅRETS SLUT   1 186 181 1 051 792

KORTFRISTIGA SKULDER 

Leverantörsskulder   208 633 6 000

Aktuella skatteskulder   21 178 14 859

Övriga kortfristiga skulder  9 415 165 56 935

Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter  10 1 257 437 1 629 001

   ————————————— —————————————

 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER       1 902 413  1 706 795

   ————————————— —————————————

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 088 594 2 758 587

······························   ········· ·········

Ställda säkerheter   Inga Inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga

K
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  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Allmänna värderings- och redovisningsprinciper

Tillämpande redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmäna råd för ideella föreningar och föreningens 

stadgar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Föreningens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde 

respektive nominellt värde om annat ej framgår. Föreningen är en allmän-

nyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt. Alla belopp 

redovisas i kronor.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 

de beräknas infl yta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda 

ekonomiska livslängden. Avskrivningen baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Maskiner och inventarier 5 år
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  NOTER

Not 1 · BIDRAG   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Statsbidrag   3 400 000 3 400 000

Utställningsersättning   680 000 680 000

Pågående projekt   -300 000 32 335

Stockholmsskolan   100 000 0

   ————————————— —————————————

   3 880 000 4 112 335

Not 2 · ÖVRIGA INTÄKTER   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Hyresintäkter   36 000 0

Administrativa intäkter   70 000 70 000

Övriga intäkter   26 840 47 950

Balanserat i bokslutet för verksamhetsutveckling 2014  1 203 125  0

   ————————————— —————————————

   1 335 965 117 950

Not 3 · Material- och externa verksamhetstjänster  2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Bidrag till Distrikt   1 385 000 535 733

Utställningsersättning   695 716 672 300

Övriga verksamhetskostnader   448 041 432 563

   ————————————— —————————————

   2 528 757 1 640 596

   ········· ·········

K
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  NOTER

Not 4 · ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Medelantalet anställda  

  Kvinnor       2  1

  Män       3  1
   ————————————— —————————————

  TOTALT       5  2

  ······       ·  ·

I beräkningen för medelantalet anställda har tagits med, alla anställda 

som erhållit lön och övriga förmåner över 0,5 prisbasbelopp per år, 

vilket för år 2014 är 22.200 kr/år. För att kunna få en rättvisande bild 

har antalet timmar ställts i relation till normal årsarbetstid per 

avtalsområde.

Löner och andra ersättningar

Styrelse och studieombudsman   473 106 67 078

Övriga administrativt anställda  651 319 749 721

Övriga   86 051 74 000

   ————————————— —————————————

TOTALT   1 210 476 890 799

  ······       ·········  ·······

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda  96 793 100 423

Övriga sociala kostnader   370 921 252 920

   ————————————— —————————————

   467 714 353 343

  Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader

Personalutveckling   78 158 1 595

Övriga personalkostnader   4 221 0

   ————————————— —————————————

   82 379 1 595

TOTALA PERSONALKOSTNADER   1 760 569 1 245 737

························   ········· ·········
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  NOTER

Not 5 · INVENTARIER   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Ingående förändringar    

- Inköp   53 880 0

   ————————————— —————————————

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   53 880 0

Årets förändringar    

- Avskrivningar   -10 776 0

   ————————————— —————————————

Utgående ackumulerade avskrivningar   -10 776 0

Utgående restvärde enligt plan   43 104 0

······························   ······ ·

Not 6 · FORDRINGAR DISTRIKT   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Fordran Konstfrämjandet Värmland   150 000 200 000

   ————————————— —————————————

   150 000 200 000

Not 7 · EGET KAPITAL   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

  Ändamålsbestämda Balanserat Årets

  medel resultat resultat

  ————————————— ————————————— —————————————

Ingående balans   170 000 585 601 755 601

Resultatdisposition   - - -

Bror Ejves Fond  296 602 - 296 602

Årets resultat  - - 133 978

  ————————————— ————————————— —————————————

Utgående balans  466 602 585 601 1 186 181

···············  ······· ······· ·········

K
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  NOTER

Not 8 · ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Konstfrämjandedagen   170 000 170 000

   ————————————— —————————————

   170 000 170 000

Not 9 · ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER   2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Personalskatt    48 311 34 435

Sociala kostnader    50 604 0

Projektbidrag, resterande 25%    316 250 22 500

   ————————————— —————————————

   415 165 56 935

Not 10 · UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  2014 2013
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Upplupna löner    54 400 0

Upplupna semesterlöner    85 687 35 176

Upplupna sociala avgifter    44 015 49 827

Balanserade Projekt   990 000 454 000

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   83 335 1 089 998

   ————————————— —————————————

   1 257 437 1 629 001

   ········· ·········
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  REVISIONSBERÄTTELSE 2014

Till föreningsstämman i Folkrörelsernas Konstfrämjande, 

org. nr 846005-1546

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovis-

ningen av Folkrörelsernas Konstfrämjande 

för år 2014.

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVNINGEN

Det är styrelsen som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisnings-

lagen och för den interna kontroll som 

styrelsen bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte inne-

håller väsentliga felaktigheter vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-

visningen på grundval av vår revision. 

Granskningen har utförts enligt god revi-

sionssed. För den auktoriserade revisorn 

innebär detta att denna utfört revisionen 

enligt Internatioanl Standards on Auditing 

och god revisionsed i Sverige. Dessa stan-

darder kräver att den auktoriserade revi-

sorn följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen inte 

inehåller väsentliga felaktigheter.

 

En revision innefattar att genom olika 

åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 

och annan information i årsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 

utföras, bland annat genom att bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-

sorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur föreningen upprättar 

årsredovisningen i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte 

i syfte att göra ett uttalande omeffektiv-

teten i föreningens interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-

per som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, 

liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

i allt väsentligt upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av 

föreningens fi nansiella ställning per den 31 

decemberer 2014 och av dess fi nansiella 

resultat för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 

fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 

FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har 

vi även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning för Folkrörelsernas Konstfräm-

jande för år 2014.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för 

förvaltningen.

REIVORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet 

uttala oss om förvaltningen på grundval av 

vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi utöver vår revision av årsre-

dovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i föreningen för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

har företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

Vi tillstyrker att föreningsstämman bevil-

jar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.

  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Stockholm den 17 april 2015

Anders Saxén

Förtroendevald revisor

Stefan Lidén 

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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  ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

  Folkrörelsernas Konstfrämjande

  ORG. nr 846005-1546

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  

  Styrelsen avger följande årsredovisning.

  Innehåll       Sid

  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     XX

   RESULTATRÄKNING      XX

   BALANSRÄKNING      XX

   TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     XX

  NOTER       XX

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 

Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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  FÖRVALTNINGSARBETE

  Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  

  VERKSAMHETEN

Konstfrämjandet är en ideell organisation bildad 1947 som arbetar med 

konstbildning och med att föra ut konst till människor i deras vardag. 

Vi verkar i hela Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 • I den pågående organisations- och verksamhetsutvecklingen har två nya 

distrikt bildadats: Konstfrämjandet Gävleborg och Konstfrämjandet Öland/

Kalmar.

 • Tillsammans med Konst & Teknik skapades åtta nya hemsidor som samlades 

under www.konstframjandet.se. Mer frekventa uppdateringar och en tydli-

gare kommunikationsstrategi ger resultat, över 4000 personer följer 

Konstfrämjandets aktiviteter på sociala medier.

 • Stockholmsskolan vidareutvecklas till en modell för förberedande konstut-

bildning. Stockholmsdistriktet, ABF och Birkagården kommer att ta över 

Stockholmsskolan 2016 som planerat.

 • Förbundet bistår Konstfrämjandet Västerbotten att anta konstkonsulent-

tjänsten i Västerbotten som delas med Museum Anna Norlander i Skellefteå.

ORGANISATIONSEN FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING

Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutveck-

lingen genom utökat samarbete med medlemmar och andra konstfrämjande 

verksamheter.

2016 KOMMER FÖRBUNDET:

 • Verka för att tre nya distrikt skapas

 • Utveckla ett internet-distrikt med Samtidskonstkartan som grund

 • I samråd med distrikten erbjuda kompetensutveckling för styrelser och 

personal.

 • Erbjuda distrikten vidareutbildning i projektledning och ekonomi.

 • Fortsätta organisationsutvecklingen med inriktning att stärka samord-

ningen med norr, öst, väst, syd. 

 • Ha en ambition att värva fl er medlemmar och att alla vi samarbetar med 

skall bli medlemmar.
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  FLERÅRSJÄMFÖRELSE

  

  Avdelningens utveckling för de fyra senaste räkenskapsåren i sammandag.

 2015 2014 2013 2012
———————————————————————————— ————————————— ————————————— ————————————— —————————————

Verksamhetens intäkter 5 473 783 5 278 964 4 299 285 5 126 983

Verksamhetens kostnader -5 428 691 -5 144 583 -4 298 276 -5 038 182

Verksamhetens resultat 45 092 134 381 1 009 88 801

Årets resultat 43 751 133 977 13 338 115 372

Balansomslutning 2 525 959 3 088 594 2 758 587 2 606 017

Eget kapital 1 229 932 1 186 181 1 051 792 1 036 921

Soliditet (%) 49% 38% 38% 40%

Likviditet (%) 161% 145% 141% 147%

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  RESULTATDISPONERING

 Styrelsen föreslår att årets resultat på 43 751 kr balanseras i ny 

räkning.

     Eget kapital 

  Balansräkning Förslag till efter

Eget kapital  2015–12–31 disposition disposition
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

Ändamålsbestämda medel  270 000  270 000

Balanserat resultat  619 579 43 751 663 330

Bror Ejves Fond  296 602  296 602

Årets resultat  43 751 -43 751

  —————————————  —————————————

SUMMA  1 229 932  1 229 932

·····  ·········  ·········

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RESULTAT OCH STÄLLNING

Avdelningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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  RESULTATRÄKNING

  Not 2015 2014
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Bidrag  1 4 423 623 3 880 000

Medlemsavgifter   81 000 63 000

Övriga rörelseintäkter  2 969 160 1 335 965
   ————————————— —————————————

SUMMA   5 473 783 5 278 964

·····   ········· ·········

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Material- och externa verksamhetstjänster  3 -1 544 332 -2 528 757

Lokalkostnader   -334 437 -192 912

Övriga externa kostnader  4 -887 359  -651 569

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -10 776 -10 776
   ————————————— —————————————

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER   -5 428 691 -5 144 583

·························   ·········· ··········

VERKSAMHETENS RESULTAT   45 092 134 381

······················   ······ ·······

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  30 176

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 371 -580

   ————————————— —————————————

SUMMA   -1 341 -404

·····   ······ ····

Resultat efter fi nansiella poster   43 751 133 977

   ————————————— —————————————

ÅRETS VINST   43 751 133 977

···········   ······ ·······
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  BALANSRÄKNING

  Not 2015-12-31 2014-12-31
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier  5 32 328  43 104

   ————————————— —————————————

Summa materiella anläggningstillgångar   32 328 43 104

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ideella placeringar  6 1 400 0

   ————————————— —————————————

Summa fi nansiella anläggningstillgångar   1 400 0

   ————————————— —————————————

Summa anläggningstillgångar   33 728 43 104

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar      9 217  7 500

  Fordringar hos Distrikt   7  240 366  150 000

  Övriga kortfristiga fordringar    20 043  6 603

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  132 499  126 617

   ————————————— —————————————

Summa kortfristiga fordringar   402 125 290 720

Kassa och bank   2 090 106 2 754 770

   ————————————— —————————————

Summa omsättningstillgångar   2 492 231 3 045 490

   ————————————— —————————————

SUMMA TILLGÅNGAR    2 525 959  3 088 594

················   ········· ·········
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  BALANSRÄKNING

  Not 2015-12-31 2014-12-31
———————————————————————————————————————————  ————————————— ————————————— —————————————

EGET KAPITAL  8

Balanserad vinst   619 579 585 601

Bror Ejves Fond   296 602 296 602

Ändamålsbestämda medel  9 270 000 170 000

Årets vinst   43 751 133 978

   ————————————— —————————————

EGET KAPITAL VID ÅRETS SLUT   1 229 932 1 186 181

KORTFRISTIGA SKULDER 

Leverantörsskulder   354 513 208 633

Aktuella skatteskulder   42 934 21 178

Övriga kortfristiga skulder  10 446 104 415 165

Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter  11 452 477 1 257 437

   ————————————— —————————————

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   1 296 028 1 902 413

   ————————————— —————————————

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 525 960 3 088 594

   ········· ·········

Ställda säkerheter   Inga Inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga



A

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Folkrörelsernas Konstfrämjande · Årsredovisning 2015  56

  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  

  ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Allmänna värderings- och redovisningsprinciper

Tillämpande redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmäna råd för ideella föreningar och föreningens 

stadgar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Föreningens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde 

respektive nominellt värde om annat ej framgår. Föreningen är en allmän-

nyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt. Alla belopp 

redovisas i kronor.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 

de beräknas infl yta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda 

ekonomiska livslängden. Avskrivningen baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Maskiner och inventarier 5 år

K
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  NOTER

Not 1 · BIDRAG   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Statsbidrag   3 400 000 3 400 000

Utställningsersättning   680 000 680 000

Pågående projekt   243 623 -300 000

Sandra kommer till Byn   100 000 0

Övriga bidrag   0 100 000

   ————————————— —————————————

   4 423 623 3 880 000

Not 2 · ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Hyresintäkter   60 000 36 000

Administrativa intäkter   79 217 70 000

Lönebidrag   137 944 0

Övriga intäkter   1 999 26 840

Projektbidrag   690 000 1 203 125

   ————————————— —————————————

   969 160 1 335 965

Not 3 · MATERIAL- OCH EXTERNA VERKSAMHETSTJÄNSTER  2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Bidrag till Distrikt   180 000 1 385 000

Utställningsersättning   680 000 695 716

Övriga verksamhetskostnader   684 332 448 041

   ————————————— —————————————

   1 544 332 2 528 757

   ········· ·········
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  NOTER

Not 4 · ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Medelantalet anställda  

Kvinnor   2 2

Män   3 3

   ————————————— —————————————

TOTALT   5 5

  ······       ·  ·

I beräkningen för medelantalet anställda har tagits med, alla anställda 

som erhållit lön och övriga förmåner över 0,5 prisbasbelopp per år, 

vilket för år 2015 är 22.250 kr/år. För att kunna få en rättvisande bild 

har antalet timmar ställts i relation till normal årsarbetstid per 

avtalsområde.

Löner och andra ersättningar

Styrelse och studieombudsman   464 198 473 106

Övriga administrativt anställda  1 397 321 651 319

Övriga   25 137 86 051

   ————————————— —————————————

TOTALT   1 886 656 1 210 476

  ······       ·········  ·········

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda  143 880 96 793

Övriga sociala kostnader   579 383 370 921

   ————————————— —————————————

   723 263 467 714

Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader

Personalutveckling   33 247 78 158

Övriga personalkostnader   8 621 4 221

   ————————————— —————————————

   41 868 82 379

TOTALA PERSONALKOSTNADER   2 651 787 1 760 569

························   ········· ·········

K

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Folkrörelsernas Konstfrämjande · Årsredovisning 2015  59

  NOTER

Not 4 · INVENTARIER   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Ingående anskaffningsvärden    53 880 0

- Inköp   0 53 880

   ————————————— —————————————

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   53 880 53 880

Ingående avskrivningar   -10 776 0

- Avskrivningar   -10 776 -10 776

   ————————————— —————————————

Utgående ackumulerade avskrivningar   -21 552 -10 776

Utgående restvärde enligt plan   32 328 43 104

······························   ······ ······

Not 6 · IDEELLA PLACERINGAR   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Årets förändring   1 400 0

Vid årets slut   1 400 0

Antal aktier/andelar vid årets slut:

Fonus (7 andelar a 200kr)

Not 7 · FORDRINGAR DISTRIKT   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Fordran Konstfrämjandet Värmland   205 366 150 000

Fordran Konstfrämjandet Västmanland   35 000 0

   ————————————— —————————————

   240 366 150 000

Not 8 · EGET KAPITAL   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

  Ändamålsbestämda Balanserat Årets

  medel resultat resultat

  ————————————— ————————————— —————————————

Ingående balans   270 000 619 579 889 579

Resultatdisposition   - - -

Bror Ejves Fond  296 602 - 296 602

Årets resultat  - - 43 751

  ————————————— ————————————— —————————————

Utgående balans  566 602 619 579 1 229 932

···············  ······· ······· ·········
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  NOTER

Not 9 · ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Konstfrämjandedagen   170 000 170 000

Jubileum 2017    100 000 0

   ————————————— —————————————

   270 000 170 000

Not 10 · ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER   2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Personalskatt    55 104 48 311

Socialakostnader    62 123 50 604

Balanserade projekt    56 377 0

Projektbidrag, resterande 25%    272 500 316 250

   ————————————— —————————————

   446 104 415 165

Not 11 · UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  2015 2014
———————————————————————————————————————————————————————————  ————————————— —————————————

Upplupna löner    10 096 54 400

Upplupna semesterlöner    176 237 85 687

Upplupna sociala avgifter    57 212 44 015

Upplupna projektbidrag    0 990 000

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  208 932 83 335

   ————————————— —————————————

   452 477 1 257 437

   ······· ·········
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  REVISIONSBERÄTTELSE 2015

Till föreningsstämman i Folkrörelsernas Konstfrämjande, 

org. nr 846005-1546

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovis-

ningen av Folkrörelsernas Konstfrömjande 

för år 2014.

SSTYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVNINGEN

Det är styrelsen som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisnings-

lagen och för den interna kontroll som 

styrelsen bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte inne-

håller väsentliga felaktigheter vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-

visningen på grundval av vår revision. 

Granskningen har utförts enligt god revi-

sionssed. För den auktoriserade revisorn 

innebär detta att denna utfört revisionen 

enligt Internatioanl Standards on Auditing 

och god revisionsed i Sverige. Dessa stan-

darder kräver att den auktoriserade revi-

sorn följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen inte 

inehåller väsentliga felaktigheter.

 

En revision innefattar att genom olika 

åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 

och annan information i årsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 

utföras, bland annat genom att bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-

sorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur föreningen upprättar 

årsredovisningen i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte 

i syfte att göra ett uttalande omeffektiv-

teten i föreningens interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-

per som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, 

liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

i allt väsentligt upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av 

föreningens fi nansiella ställning per den 31 

decemberer 2015 och av dess fi nansiella 

resultat för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 

fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 

FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har 

vi även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning för Folkrörelsernas Konstfräm-

jande för år 2014.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för 

förvaltningen.

REIVORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet 

uttala oss om förvaltningen på grundval av 

vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi utöver vår revision av årsre-

dovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i föreningen för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

har företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

Vi tillstyrker att föreningsstämman bevil-

jar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.

Stockholm den 17 april 2016

Anders Saxén

Förtroendevald revisor

Stefan Lidén 

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  REVISIONSBERÄTTELSE 2015
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Slutord 

Styrelsen kan se tillbaka på två år med växande verksamhet och 
ökat medlemsantal. I en tid då konsten och kulturen kanske är 
viktigare än någonsin i samhället, sprider sig bilden av ett nytt 
konstfrämjande. Vi har anställt verksamhetsutvecklare i alla 
väderstreck och detta visar goda resultat. I vår verksamhet lär 
gamla och unga folkrörelser och konstvärld av varandra, ser 
förenande likheter och utvecklande olikheter. 

Vi samarbetar också med de konstnärer som skapar självorga-
niserade konstverksamheter runt om i landet. Verksamheter 
som eff ektivt tar den professionella samtidskonsten till mindre 
orter, ofta genom deltagarbaserade projekt och ett genuint 
intresse för platsen där de verkar. Detta menar vi, är en gryende 
folkrörelse. 

Kopplingen mellan landsort och storstad är en viktig förut-
sättning för oss. Distriktens småskalighet och lokala förankring 
ger oss möjligheten att driva invånardrivna kulturprojekt. 
Distrikten och medlemmarna ger oss också ett nätverk med 
kopplingar till många olika typer av verksamheter och organisa-
tioner och med dem växer också konsten i betydelse.

Vi är stolta över samarbeten som Stockholmsskolan, där vi till-
sammans med våra deltagare i åldrarna 16–25 klivit in i 
etablerade konstrum som Marabouparken, Tensta, Botkyrka 
och Konsthall C. Konstfrämjandet har skapat en inkluderande 
modell där våra deltagare tagit klivet in i konsten och på konst-
högskolorna. Att få fl er perspektiv in i konsten gör den angelä-
gen för fl er. Vi gör skillnad! Konst för alla – det var Konstfräm-
jandets första slogan och den håller än idag. När vi nästa år fi rar 
vårt 70-årsjubileum så gör vi det som en växande folkrörelse.

Med detta vill styrelsen tacka för förtroendet att leda Folk-
rörelsernas Konstfrämjande under 2014–2015 och ställer härmed 
våra platser till förfogande.

BERIT HÖGMAN, MONICA FUNDIN POURSHAHIDI, THOMAS 
HARTMAN, HÅKAN BLOMBERG, MONICA ERIKSSON, STIG 
HELLEMARCK, CHRISTINA HEDSTRÖM, MARIA LIND, LEA 
MALMIVIRTA, LOUISE MALMSTRÖM, CALLE NATHANSON
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