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Re-visioning Sweden Congo  

Projektet är initierat av konstnärerna Anna 

Ekman och Cecilia Järdemar och finansie-

ras av Postkodslotteriet. Projektet arbetar 

kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från

de svenska missionsfälten i Kongo 1890 – 

1930. Tillsammans med den kongolesis-

ka konstnärer undersöks vilka alternati-

va läsningar av historien som kan uppstå 

genom att skapa nya verk med arkivet som 

utgångspunkt.

Inspirerade av Stanleys resor i Kongo-deltat 

påbörjade bland annat Svenska Missions-

förbundet sin verksamhet i Kongo på 1880-

talet, och Sverige var snart en av de största 

aktörerna på plats. Missionsfältens öppnan-

de sammanföll med fotografiets framväxt, 

och kamerans möjlighet att möta, samla 

och konstruera världen blev snart oupp-

lösligt förbunden med kolonialismen och 

missionsverksamheten. Den fotografiska  

dokumentationen blev ett viktigt medium 

för att förmedla budskapet om mission-

en till hemförsamlingarna som bekosta-

de verksamheten. Bilderna turnerade runt 

Sverige i form av föreläsningar och mobila 

museer, och visades ända in på sextiotalet 

i skolor, kyrkor och andra offentliga platser. 

Många människor har ännu klara minnen 

av de berättelser och bilder som återgavs.

Ekman och Järdemar har fått låna glas-

negativ från Svenska Missionskyrkan och  

arvingar till missionärer, bilder som delvis 

inte blivit arkiverade eller framtagna förut, 

och som är en viktig men undangömd del av 

både Sveriges och Kongos historia. Hur kan 

vi konfrontera denna typ av bilder i dag, ur 

ett svenskt perspektiv, och från ett kongole-

siskt perspektiv? Hur kan historiska bilder 

hitta en ny kontext och nya tolkningar,  

utanför de ojämlika maktstrukturerna som 

var rådande då de tillkom?

Tillsammans med den kongolesiske skulp-

tören Freddy Tsimba har projektet skapat 

5 utställningar, som visats på olika plat-

ser i Sverige och i Kongo. Utställningarna 

har vistats i Stockholm, Gävle, Jönköping,  

Kinshasa och Kingoyi. 2018 lanseras även 

en bok om projektet.
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The White House  

The White House var ett ettårigt konst-

projekt som bestod av fem delar; en sam-

tida konstutställning, ett publikt pro-

gram, en berättarturné, ett skolprogram 

och en konsttidning. Tillsammans kom-

municerade, konstbildade och pedagogiskt  

diskuterade projektdelarna, de kulturella 

innebörderna av ett homogent samhälle 

som präglas av antidemokratiska struktu-

rer, handlingar och tankesätt såsom rasism, 

islamofobi, antisemitism, homofobi,  

funkofobi och antifeminism. 

  Målet var att bredda kulturarvet med 

Aler röster och interkulturell dialog genom 

olika plattformar som stimulerar till reflex-

ivt tänkande om hur svenskheten görs och 

representeras. Men också att bidra med nytt 

material till arkiven. The White House ägde 

rum på olika platser i länet men med Umeå 

som bas. Konstutställningen The White 

House producerades av Konstfrämjandet 

Västerbotten i samarbete med Västerbot-

tens museum och innehöll verk av konst-

närerna Cecilia Germain, Meira Ahmemu-

lic, Conny Karlsson Lundgren, Sofia Hultin 

och Caroline Seung-Hwa Ljuus. 

  Med utgångspunkt i museiföremål, 

samlingar och arkiv skapade de nya konst-

verk som gestaltade majoritetssamhällets 

undanträngda berättelser och människor 

som inte får ta plats i vårt kulturarv.  

Centralt i utställningen var därför att pro-

blematisera den lokala och globala historie-

skrivningen ur nya infallsvinklar men också 

att främja delaktighet i historieskapandet 

men framför allt handlade det om kampen 

om att få syn på sig själv och bli sedd av andra.  

Vem har egentligen makt över historien? 

  Det publika programmet bestod av gui-

dade visningar på svenska, engelska och ara-

biska samt en samtalsserie i fem delar kallad 

History in the making – on art, solidarity and 

power. Titeln History in the making – on art, 

solidarity and power refererar till att kul-

turarvet är något som görs hela tiden och 

pekar samtidigt på vikten av att skapa en ny 

samtida historia som bättre överensstäm-

mer med samhället etniska, kulturella och 

sociala bredd. Till utställningen utformades 

ett särskilt skolprogram som anpassas till 

olika åldrar om föreställningar om svensk-

het, makt och majoritetsnormer. 
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Ballongen lyfter  

Ballongen lyfter började med utgångspunkt 

i konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, 

där samtidskonstnärer undersökte barnets 

frihet och begränsningar i stadsdelen Råby i 

Västerås. Med Ballongen lyfter tar vi konsten 

till fler platser i samhället. Vi arbetar för att 

konst och skapande ska få mer utrymme där 

människor bor. Möten mellan människor, 

konst och skapande behövs. Många gånger 

är konsten en process som görs tillsammans 

med andra. Genom konst kan vi berätta om 

vår omvärld, våra upplevelser och möta nya 

perspektiv. Det ser vi som en demokratisk 

rättighet. 

Ballongen lyfter skapar möjligheter för kon-

sten att nå ut till fler och på nya sätt. 

  Tillsammans med Aguélimuseet i Sala 

skapar vi levande nätverk för konstnärer som 

samverkar med människor. 

De arbetar i skolor, med deltagarbaserade 

konstprojekt i samhället, ofta med barn och 

unga. Vi undersöker på vilka sätt det görs, 

hur villkoren ser ut och hur man kan ut-

veckla området. Konstnären har en förmå-

ga att se, ta fram och uppmuntra människor 

att uttrycka sig. Det kommer ur konstnärens 

egna erfarenhet.

Tillsammans har vi arbetat på ungdomsgår-

den Lokal 17 i Sala. Konstnärerna flyttar in 

där ungdomarna är för att skapa konst till-

sammans med dem. Målgruppen är barn 

och unga som vill uttrycka sig kreativt med 

konst. Ungdomarna och konstnärerna lär 

sig av varandras berättelser och hittar nya 

sätt att uttrycka sig med olika material. Bal-

longen lyfter arbetar för att stärka konstnä-

rers möjligheter att nå ut till fler och skapar 

nya mötesplatser för konsten i samhället.

I slutet av augusti 2016 blev Konstfrämjan-

det Västmanland en mobil enhet. Målet är 

att framöver i ännu större utsträckning än 

tidigare inrikta föreningens verksamhet 

mot samarbeten i hela länet. Som ett led i 

det arbetet har ett samarbete inletts med 

enheten för Kulturutveckling vid region 

Västmanland genom en gemensam turné till 

länets kommuner tillsammans med Maria 

Lindgren, Kulturutvecklare Konst/Kultur-

främjande (LTV), där föreningens verksam-

hetsledare och ordförande deltagit.
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New Horse Cultures  

I New Horse Cultures utforskas hästen som 

historiskt och samtida kulturarv: i en struk-

turomvandling av landsbygden där häst-

näringen växer in i tomrummen efter det 

småskaliga jordbruket, och människor som 

tvingats fly erbjuds plats i avfolkningsort.

Hästar och hästbruk är en del av en ge-

mensam historia och samtid. Hästen har 

varit vårt redskap för förflyttning, jakt, krig 

och jordbruk, och var förutsättningen för 

människans stora migrationer. Idag i vår 

del av världen är hästen i princip en status-

symbol, medan den i andra delar av världen 

fortfarande används praktiskt, och tvärtom 

likaväl kan visa på fattiga omständigheter.  

Projektet utforskar och samtalar om hästen 

i vår aktuella kontext: med en strukturom-

vandling av landsbygden där hästnäringen 

växer in i tomrummen efter det småskaliga 

jordbruket, och människor som tvingats fly 

sina hemländer erbjuds plats i avfolknings/

landsbygdskommuner. Hur omdefinierar vi 

fasta idéer om traditioner och modernitet, 

romantik och rationalitet, klasstillhörighet 

och förhållandet människa – häst?

 

Projektet har skapat en engagerad stu-

diecirkel, som nu fortsätter och utvidgas, 

efter önskemål från deltagarna, nyproduk-

tion av konstverk som blivit ytterligare en  

kontaktyta mellan människor med olika  

bakgrunder. Just de “mjuka” delarna av pro-

jektet har varit oväntat bra - vi har kunnat 

skapa många möten och föra många samtal 

om maktstrukturer, konst, könsroller och 

kulturarv. Projektet presenterades i utställ-

ningen Den sista Ölandshästen på Kalmar 

konstmuseum.



52Folkrörelsernas Konstfrämjande 53

Folkrörelsernas Konstfrämjande
Org nr 846005-1546

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla be-
lopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning  2016

54
56
57
59
60



54Folkrörelsernas Konstfrämjande

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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.

Riksutställningar lämnar över arrangörskapet för Samtidskonstdagarna 

till Konstfrämjandet, samt samtidskonstkartan som vidareutvecklas med 

Konst och Teknik till www.samtidskonstkartan.se. Tillsammans med di-

strikt, medlemmar och Kulturstiftelsen gör förbundet en nysatsning med 

sju delprojekt i landet som på olika sätt främjar demokratisk konst, folkbild-

ning och breddad konstsyn. I den pågående organisations- och verksam-

hetsutvecklingen har under 2016 ett nytt distrikt bildats: Konstfrämjandet 

Jämtland. Samtliga 11 distrikt har nu beslutat att samlas under 

www.konstframjandets.se. Medlemsantalet har på fyra år fördubblats och 

Konstfrämjandets medlemsorganisationer representerar nu runt 4,5  

miljoner medlemmar. 

Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutveck-

lingen genom utökat samarbete med medlemmar och andra konstfrämjan-

de verksamheter. 2017 kommer Förbundet:

Genomföra Samtidskonstdagarna och försöka få finansiering för hela  

samtidskonstuppdraget.

Verka för att två nya distrikt ska bildas.

I samråd med distrikten erbjuda kompetensutveckling för styrelser  

och personal.

Erbjuda distrikten vidareutbildning i projektledning och ekonomi.

Fortsätta organisationsutvecklingen med inriktning att stärka  

samordningen med norr, öst, väst, syd.

Ha en ambition att värva fler medlemmar och att alla vi samarbetar med 

skall bli medlemmar.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Organisationens förväntade framtida utveckling
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Avdelningens utveckling för de fyra senaste räkenskapsåren i sammandag.

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens resultat

Årets resultat

Balansomslutning

Eget kapital

Soliditet (%) 

Likviditet (%)

2016

6  061  050

-5  816  562

244  488

244  107

3  378  822

1  474  039

44%

164%

2015

5  473  783

-5  428  691

45  092

43  751

2  525  959

1  229  932

49%

161%

2014

5  278  964

-5  144  583

134  381

133  977

3  088  594

1  186  181

38%

145%

2013

4  299  285

-4  298  276

1  009

13  338

2  758  587

1  051  792

38%

141%

Flerårsjämförelse

Styrelsen föreslår att årets resultat på 244 107 kr balanseras i ny räkning. 

Resultatdisponering

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat

Bror Ejves Fond

Årets resultat

Summa

Balansräkning

2016-12-31

270  000

663  330

296  602

244  107

1  474  039

Förslag till

disposition

244  107

-244  107

Eget kapital 

efter 

disposition

270  000

907  437

296  602

1  474  039

Avdelningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultat och ställning

Årsredovisning  2016
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Verksamhetens intäkter

Bidrag

Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter 

Övriga intäkter

Summa

Verksamhetens kostnader

Material- och externa 

verksamhetstjänster

Lokalkostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Versamhetens resultat

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter

Räntekostnader och liknande 

resultatposter

Summa

Resultat efter finansiella poster

ÅRETS VINST

Resultaträkning 2015

5  113  623

81  000

279  160

0

5  473  783

-1  544  332

-334  437

-887  359

-2  651  787

-10  776

-5  428  691

45  092

30

-1  371

-1  341

43 751

43  751

2016

5  712  583

135  000

194  254

19  213

6  061  050

-2  440  562

-238  185

-440  678

-2  686  361

-10  776

-5  816  562

244  488

61

-442

-381

244  107

244  107

Not

1

2

3

4

5
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Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Summa materiella 

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Ideella placeringar

Summa finansiella 

anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos Distrikt

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning 2015-12-31

32  328

32  328

1  400

1  400

33  728

9  217

240  366

20  043

132  499

402  125

2  090  106

2  492  231

2  525  959

2016-12-31

21  552

21  552

1  400

1  400

22  952

869

70  000

26  663

128  123

225  655

3  130  215

3  355  870

3  378  822

Not

5

6

7

Årsredovisning  2016
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Eget kapital

Balanserad vinst

Bror Ejves Fond 

Ändamålsbestämda medel

Årets vinst

Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Balansräkning 2015-12-31

619  579

296  602

270  000

43  751

1  229  932

354  513

42  934

446  104

452  477

1  296  028

2  525  960

Inga

Inga

2016-12-31

663  330

296  602

270  000

244  107

1  474  039

219  768

19  343

328  139

1  337  533

1  904  783

3  378  822

Inga

Inga

Not

8

9

10

11
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

Allmänna värderings- och redovisningsprinciper

Tillämpande redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovis-

ningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd för ideella förening-

ar 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 allmännyttig ideell förening och är befriad från in-

komstskatt. Alla belopp redovisas i kronor.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 

de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedöm-

da ekonomiska livslängden. Avskrivningen baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Maskiner och inventarier 5 år
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Not 1 Bidrag

Statsbidrag 

Utställningsersättning

Pågående projekt

Sandra kommer till Byn 

Övriga bidrag 

Not 2  Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter

Administrativa intäkter

Lönebidrag

Övriga intäkter

Not 3 Material- och externa verksamhetstjänster

Bidrag till Distrikt

Utställningsersättning

Övriga verksamhetskostnader

Noter

2015

3  400  000

680  000

933  623

100  000

0

5  113  623

2015

60  000

79  217

137  944

1  999

279  160

2015

180  000

680  000

684  332

1  544  332

2016

3  400  000

680  000

1  408  989

0

223  594

5  712  583

2016

15  000

70  000

59  650

49  604

194  254

2016

1  208  800

797  021

434  741

2  440  562
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Not 4  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Totalt

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 2016 är 22.150 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

Övriga administrativt anställda

Övriga

Totalt

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda 

Övriga sociala kostnader

Pensionsåtagandena är tryggade 

i KP Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader

Personalutveckling

Övriga personalkostnader

TOTALA PERSONALKOSTNADER

Noter

2015

2

3

5

464  198

1  397  321

25  137

1  886  656

143  880

579  383

723  263

33  247

8 621

41  868

2  651  787

2016

7

2

9

489  078

1  292  514

176  994

1  958  586

108  504

606  825

715  329

3  330

9  117

12  447

2  686  362

Årsredovisning  2016
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Not 5 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 6 Ideella placeringar

Vid årets början

Årets förändring

Vid årets slut

Antal aktier/andelar vid årets slut

Fonus (7 andelar a 200kr)

Not 7 Fordringar Distrikt

Fordran Konstfrämjandet Värmland

Fordran Konstfrämjandet Västmanland

Not 8 Eget kapital

Ingående balans 

Bror Ejves Fond 

Årets resultat

Utgående balans

Noter

2015

53  880

53  880

-10  776

-10  776

-21  552

32  328

2015

0

1. 400

1  400

2015

205  366

35  000

240  366

Årets resultat

933  330

296  602

244  107

1  474  039

2016

53  880

53  880

-21  552

-10  776

-32  328

21  552

2016

1  400

0

1  400

2016

70  000

0

70  000

Balanserat 

resultat

663  330

-

244  107

907  437

Ändamåls-

bestämda medel

270  000

296  602

-

566  602
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Not 9  Ändamålsbestämda medel

Konstfrämjandedagen

Jubileum 2017

Not 10  Övriga kortfristiga skulder

Personalskatt

Sociala kostnader

Balanserade projekt

Projektbidrag, resterande 25%

Not 11  Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter

Upplupna löner

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter 

Upplupna projektbidrag

Övriga upplupna kostnader o 

förutbetalda intäkter

Noter

2015

170  000

100  000

270  000

2015

55  104

62  123

56  377

272  500

446  104

2015 

10  096

176  237

57  212

0

208  932

452  477

2016

170  000

100  000

270  000

2016

60  540

66  849

0

200  750

328  139

2016

10  206

146  889

49  359

1  091  079

40  000

1  337  533

Årsredovisning  2016
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Folkrörelsernas Konstfrämjande
Org nr 846005-1546

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning  2017

66
68
69
71



66Folkrörelsernas Konstfrämjande

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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. Folkrörelsernas Konstfrämjande har sitt säte i 

Stockholm.

Konstfrämjandet firade 70 årsjubileum med en beryktad och bejublad 

 jubileumsfontän på Swedenborgsgatan, gav ut ett antal böcker, bla en  

jubileumsantologi. Anordnade seminarier, jubileumsfest, Samtidskonstda-

gar i Kalmar och på Öland, konstdygnet i Örebro mm. Avslutningsvis dela-

des tre stipendier i Bror Ejves anda ut i kategorierna konst, folkrörelse och 

förmedling. I den pågående organisations- och verksamhetsutvecklingen 

har under 2017 ett nytt distrikt bildats: Konstfrämjandet Uppland.

  Medlemsantalet har på fem år mer än fördubblats och Konstfrämjan-

dets medlemsorganisationer representerar nu runt 5 miljoner medlemmar.

Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutveck-

lingen genom utökat samarbete med medlemmar och andra konstfrämjan-

de verksamheter.

Genomföra Samtidskonstdagarna och försöka få finansiering för hela  

samtidskonstuppdraget.

Verka för att två nya distrikt ska bildas.

I samråd med distrikten erbjuda kompetensutveckling för styrelser  

och personal.

Erbjuda distrikten vidareutbildning i projektledning och ekonomi.

Fortsätta organisationsutvecklingen med inriktning att stärka samordning-

en med norr, öst, väst, syd.

Ha en ambition att värva fler medlemmar och att alla vi samarbetar med 

skall bli medlemmar.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Organisationens förväntade framtida utveckling
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Avdelningens utveckling för de fyra senaste räkenskapsåren i sammandag.

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens resultat

Årets resultat

Balansomslutning

Eget kapital

Soliditet (%) 

Likviditet (%)

Eget kapital 2016-12-31

Årets resultat

Eget kapital 2017-12-31

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Summa

Upplösning av ändamålsbestämda medel

Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel 

Bror Ejves fond

Balanseras i ny räkning

Totalt

2017

5  940  353

-5  987  854

-47  501

-47  846

2  893  283

1  426  193

49%

184%

2016

6  061  050

-5  816  562

244  488

244  107

3  378  822

1  474  039

44%

164%

2015

5  473  783

-5  428  691

45  092

43  751

2  525  959

1  229  932

49%

161%

2014

5  278  964

-5  144  583

134  381

133  977

3  088  594

1  186  181

38%

145%

Flerårsjämförelse

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Resultatdisposition

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultat och ställning

Eget kapital

Ändamålsbestämda

medel

566  602

-

566  602

Övrigt fritt eget

kapital

907  438

-47  846

859  592

Summa eget

kapital

1  474  040

-47  846

1  426  194

566  602

907  438

-47  846

1  426  194

270  000

-270  000

296  602

1  129  592

1  426  194

Årsredovisning  2017
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Verksamhetens intäkter

Bidrag

Medlemsavgifter

Övriga verksamhetsintäkter

Summa

Verksamhetens kostnader

Material- och externa verksamhetstjänster

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader

Avskrivningar

Summa rörelsens kostnader

Versamhetens resultat

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter

Räntekostnader och liknande 

resultatposter

Summa

Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

Resultaträkning 2016

5  712  583

135  000

213  468

6  061  052

-2  440  562

-678  864

-2  686  361

-10  776

-5  816  563

244  489

61

-442

-381

244  108

244  108

2017

4  824  617

138  000

977  736

5  940  353

-2  293  393

-1  244  916

-2  438  769

-10  776

-5  987  854

-47  501

0

-345

-345

-47  846

-47  846

Not

2

3

4

5

6
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Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Summa materiella 

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Ideella placeringar

Summa finansiella 

anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos Distrikt

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning 2016-12-31

21  552

21  552

1  400

1  400

22  952

0

869

70  000

26  663

128  123

225  655

3  130  215

3  130  215

3  355  870

3  378  822

2017-12-31

10  776

10  776

1  400

1  400

12  176

185  680

208  818

0

24  703

140  117

373  638

2  321  789

2  321  789

2  881  107

2  893  283

Not

6

7

8

9

Årsredovisning  2017
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Eget kapital

Balanserad vinst

Bror Ejves Fond 

Ändamålsbestämda medel

Årets resultat

Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansräkning 2016-12-31

663  330

296  602

270  000

244  107

1  474  039

219  768

19  343

328  139

1  337  533

1  904  783

3  378  822

2017-12-31

907  437

296  602

270  000

-47  846

1  426  193

340  663

0

579  769

546  658

1  467  090

2  893  283

Not
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen 

(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas 

årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och  

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning  

och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 (K2)  

och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrif-

terna i K3:s kapitel 35. Föreningen klassificeras som ett mindre företag 

och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelse-

talen för 2016 enligt K3:s principer. Presenterade jämförelsetal överens-

stämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års 

årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de 

år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister  

i jämförbarheten mellan åren.

RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller 

kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter  värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet  

av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för res-

pektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och 

intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst 

som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en 

gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför 

att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och  

om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om 

villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är 

det en gåva.

Årsredovisning  2017
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Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva 

som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad  

beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisa-

tionen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som  

anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som 

omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt 

värde.

  I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan mins-

kas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har 

uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att 

erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostna-

der (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den 

kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anlägg-

ningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till 

det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer 

att få.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid  

försäljningstillfället.

Övriga intäkter

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsakliga verksamhet.  

Intäkter som i en förening är att klassificera som övrig intäkt kan i en 

annan klassificeras som huvudintäkt och redovisas därmed högre upp 

i resultaträkningen. Varje förening måste se över hur olika intäkter ska 

klassificeras under intäkter. Övriga intäkter är i de flesta fall poster av 

engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst vid försälj-

ning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersätt-

ningar. I det fall övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har 

redovisats och hur värdet har fastställs.

Leasing

Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s  

leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 

leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och 

liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.  

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 

redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Noter
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Inkomstskatt

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet efter-

som den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde  

om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt 

två olika definitioner i K3: Som grundregel gäller att en materiell anlägg-

ningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva närings-

verksamhet (ge kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell anlägg-

ningstillgång även omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella 

ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggnings-

tillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de används för

föreningens ideella ändamål. Nedskrivningsprövning sker alltid för 

sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras som 

materiella anläggningstillgångar. 

Enligt K3 ska omklassificering inte göras. 

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har 

utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad. Materiella  

anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med av-

skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-

ras till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsli-

ga bidrag, som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar 

tillgångens anskaffningsvärde. En materiell anläggningstillgång som har 

betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara

väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje 

komponents nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Övriga inventarier 5 år

Noter

Årsredovisning  2017
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Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaff-

ningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det första 

redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta

värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-

säljningsvärdet på balansdagen. 

  Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas  

inflyta.

  Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella 

tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde.

Varulager

Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, 

till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på  

balansdagen.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte för-

brukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. 

Se även egetkapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd 

och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas 

detta belopp som en skuld.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 

förhållande tillbalansomslutningen.

Likviditet

Omsättningstillgångar minskat med lager och pågående arbeten genom 

kortfristiga skulder.

Not 2 Bidrag

Statsbidrag 

Projektbidrag

Utställningsersättning

Övriga bidrag

Noter

2016

3  400  000

1  408  989

680  000

223  594

5  712  583

2017

3  400  000

608  962

680  000

135  655

4  824  617
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Noter

Not 3  Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter 

Återvunna avskrivna fordringar

Administrativa intäkter

Lönebidrag 

Försäkringsersättning 

Övriga intäkter

Not 4  Material- och externa verksamhetstjänster

Bidrag till Distrikt

Lagerförändring Folksambok -

Utställningsersättning 

Övriga verksamhetskostnader

Not 5  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Totalt

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 2017 är 22.400 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 

Övriga administrativt anställda

Övriga

 

Totalt

2016

15  000

0

118  302

59  650

0

20  516

213  468

2016

1  208  800

0

797  021

434  741

2  440  562

2016

4

4

2016

489  078

1  292  514

176  994

1  958  586

2017

30  000

12  000

398  417

0

132  223

405  096

977  736

2017

655  962

-185  680

745  546

1  077  565

2  293  393

2017

4

4

2017

428  312

1  278  905

74  208

1  781  425

Årsredovisning  2017
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Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda

Övriga sociala kostnader

Pensionsåtagandena är tryggade i KP 

Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader

Personalutveckling 

Övriga personalkostnader

TOTALA PERSONALKOSTNADER

Not 6 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 7 Ideella placeringar

Vid årets början

Årets förändring

Vid årets slut

Antal aktier/andelar vid årets slut

Fonus (7 andelar a 200kr)

Noter

2016

108  504

606  825

715  329

3  330

9  117

12  447

2  686  362

2016

53  880

53  880

-21  552

-10  776

-32  328

21  552

2016

1  400

0

1  400

2017

92  419

557  

650  191

876

6  277

7  153

2  438  769

2017

53  880

53  880

-32  328

-10  776

-43  104

10  776

2017

1  400

0

1  400
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Noter

Not 8  Lager

Boklager åt Folksam

Not 9  Fordringar Distrikt

Fordran Konstfrämjandet Värmland 

Fordran Konstfrämjandet Västmanland

Stockholm 2018 - ..... - .....

Berit Högman 

Thomas Hartman 

Monica Fundin Pourshahidi

Stig Hellemarck

Jan Nordvall 

Lea Malmivirta

Louise Malmström 

Calle Nathanson 

Håkan Blomberg

Monica Eriksson 

Hanna Kharazmi Holmér

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018 - ..... - .....

Elin Kock

Auktoriserad revisor 

PWC

Anders Saxén

Förtroendevald revisor

2016

0

0

2016

50  000

20  000

70  000

2017

185  680

185  680

2017

0

0

0

Årsredovisning  2017
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisning-

en för Folkrörelsernas Konstfrämjande för 

år 2017.  Enligt vår uppfattning har årsredo-

visningen upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens 

finansiella ställning per den 31 december 

2017 och av dess finansiella resultat för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens övriga delar. 

   Vi tillstyrker därför att årsstämman 

fastställer resultaträkningen och balansräk-

ningen.

 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-

sed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 

denna sed beskrivs närmare i avsnitten 

Den auktoriserade revisorns ansvar samt  

Den förtroendevalde revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen 

enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-

toriserad revisor har fullgjort mitt yrkese-

tiska ansvar enligt dessa krav. 

  Vi anser att de revisionsbevis vi har 

 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenli-

ga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den 

andra informationen. Den andra informa-

tionen består av Verksamhetsberättelsen 

(men innefattar inte årsredovisningen och 

vår revisionsberättelse avseende denna).

  Vårt uttalande avseende årsredovis-

ningen omfattar inte denna information och 

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Folkrörelsernas 
Konstfrämjande org.nr 846005-1546

vi gör inget uttalande med bestyrkande av-

seende denna andra information.

  I samband med vår revision av års-

redovisningen är det vårt ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och 

överväga om informationen i väsentlig ut-

sträckning är oförenlig med årsredovis-

ningen. Vid denna genomgång beaktar vi 

även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 

 revisionen samt bedömer om informa-

tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga  

felaktigheter.

  Om vi, baserat på det arbete som har ut-

förts avseende denna information, drar slut-

satsen att den andra informationen innehåll-

er en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 

rapportera detta. Vi har inget att rapporte-

ra i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att års-

redovisningen upprättas och att den ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningsla-

gen. Styrelsen ansvarar även för den inter-

na kontroll som de bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel.

  Vid upprättandet av årsredovisning-

en ansvarar styrelsen för bedömningen av 

föreningens förmåga att fortsätta verksam-

heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda an-

tagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-

sen avser att likvidera föreningen, upphöra 

med verksamheten eller inte har något rea-

listiskt alternativ till att göra något av detta. 



Årsredovisning  2017Folkrörelsernas Konstfrämjande 7978

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt Interna-

tional Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 

en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

redovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs 

enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-

aktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som använ-

dare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använ-

der jag professionellt omdöme och har en  

professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

Identifierar och bedömer jag riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisning-

en, vare sig dessa beror på oegentlighe-

ter eller på fel, utformar och utför gransk-

ningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som 

är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är 

högre än för en väsentlig felaktighet som 

beror på fel, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del 

av föreningens interna kontroll som har  

betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte 

för att uttala mig om effektiviteten i den 

interna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovis-

ningsprinciper som används och rim-

ligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplys-

ningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att 

styrelsen använder antagandet om fortsatt 

drift vid upprättandet av årsredovisning-

en. Jag drar också en slutsats, med grund 

i de inhämtade revisionsbevisen, om 

huruvida det finns någon väsentlig osä-

kerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till bety-

dande tvivel om föreningens förmåga att  

fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-

satsen att det finns en väsentlig osäkerhets-

faktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osä-

kerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-

ningar är otillräckliga, modifiera uttalan-

det om årsredovisningen. Mina slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas 

fram till datumet för revisionsberättelsen. 

Dock kan framtida händelser eller förhål-

landen göra att en förening inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presen-

tationen, strukturen och innehållet i års-

redovisningen, däribland upplysning-

arna, och om årsredovisningen återger 

de underliggande transaktionerna och  

händelserna på ett sätt som ger en rättvi-

sande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland 

annat revisionens planerade omfattning 

och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelseful-

la iakttagelser under revisionen, däribland 

eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat.

Denförtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisions-

lagen och därmed enligt god revisionssed i 

Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 

av säkerhet om huruvida årsredovisningen 

har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen och om årsredovisningen ger 

en rättvisande bild av föreningens resultat 

och ställning.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har 

vi även utfört en revision av styrelsens för-

valtning för Folkrörelsernas Konstfrämjande 

för år 2017.

  Vi tillstyrker att årsstämman bevil-

jar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret. 

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-

sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna be-

skrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förening-

en enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 

 auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

  Vi anser att de revisionsbevis vi har 

 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenli-

ga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för 

förvaltningen. 

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av för-

valtningen, och därmed vårt uttalande om 

 ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 

bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd 

eller gjort sig skyldig till någon försummel-

se som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot föreningen. 

  Rimlig säkerhet är en hög grad av  

säkerhet, men ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt god revisionssed  

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-

der eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen.

  Som en del av en revision enligt god 

revisionssed i Sverige använder den auk-

toriserade revisorn professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av för-

valtningen grundar sig främst på revision-

en av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på 

den auktoriserade revisorns professionel-

la bedömning och övriga valda revisorers 

bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden 

och förhållanden som är väsentliga för verk-

samheten och där avsteg och överträdelser 

skulle ha särskild betydelse för föreningens 

situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 

och andra förhållanden som är relevanta för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Karlstad den 12 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Elin Kock

Auktoriserad revisor

Anders Saxén

Förtroendevald revisor
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Styrelsen kan se tillbaka på två år 
då vi fick såväl uppmärksamhet i 
media som ännu fler medlemmar. 
Konstfrämjandet är en högst relevant 
aktör i konstlandskapet. Vi lyckas 
fånga rörelser, röster och bilder som 
är viktiga men ofta mindre synliga.
Detta ska vi till stor del tacka våra 
verksamhetsutvecklare för. 
Genom verksamhetsutvecklarna får 
distrikten stöd i strategiska utveck-
lingsfrågor och hjälp med formulering 
av ansökningar och projektidéer. Men 
också kännedom om vad som händer 
i övriga distrikt. Ett uppskattat ut-
byte som fungerar i flera riktningar 
då verksamhetsutvecklarna tar 
med sig erfarenheter från distrik-
ten, delar med varandra och andra 
distrikt – och tillsammans vidgar vi 
perspektiven. Och berikar verksam-
heten i hela landet! Ett stort varmt 
tack till all vår engagerade och inspi-
rerande personal med Per och Niklas 
i spetsen. Utan er hade inte vår resa 
varit möjlig!

 Med stöd av Postkodlotteriets 
Kulturstiftelse fick vi under 2016-17 
möjlighet att växla upp vårt arbete. 
Konstfrämjandets gamla devis Konst 
för alla laddades med sju delprojekt 
i samarbete mellan verksamhetsut-
vecklarna, distrikt, gräsrotsorgani-
sationer och deltagare.

Genom de deltagardrivna projekten 
har vi kommit ännu närmre dem som 
står långt ifrån konsten. Här verkar 
Konstfrämjandet som en möjliggöra-
re för nya grupper.
 Framöver måste fler erfarenheter 
ta plats i konsten! En bred och mer 
rättvis representation är avgörande. 
Inte bara genom att göra konst utan 
också genom att utforma och leda 
konstnärliga verksamheter.
 
2017 fyllde Konstfrämjandet 70 år. 
Efter en intensiv bokutgivning för-
knippas Konstfrämjandet nu även 
med spännande böcker. 
Bland annat vår egen jubileumsbok. 
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Där inte minst Martin Gustavssons 
graf över den ekonomiska utveckling-
en eller avvecklingen för kulturens 
civilsamhällesorganisationer är en 
bild vi kan dela med många andra och 
använda som argument för en bättre 
tingens ordning framöver.
Genom ett fortsatt ökat medlemstal 
får vi en större bredd. Inom Konst-
främjandet växer civilsamhällets 
betydelse! Framåt måste uppdraget 
vara att bevisa detta för flertalet 
beslutsfattare på såväl nationell som 
regional och lokal nivå.

En några cm hög stråle, en knappt 
märkbar vattenläcka i trottoaren 
utanför Konstfrämjandets kansli, 
firade 70-åringen under sommarhal-
våret. Men det var en stolt liten kraft 
(underifrån), som ville vara en fontän. 
Sällan har Konstfrämjandet så snabbt 
fått så mycket uppskattning, som för 
Magnus Thierfelders Fountain.
 
På en av sommarens sista dagar bjöd 
jubilaren på konstupplevelser och 
tårta för inbjudna och förbipasse-
rande på gågatan utanför kansliet. 
Välbesökt, öppet och inkluderande för 
alla åldrar. Gatufest för alla!

Under 2017 arrangerade vi Sam-
tidskonstdagarna i Kalmar och på 
Öland, i samarbete med Kalmar 

konstmuseum och Konstfrämjan-
det Öland Kalmar. En konferens som 
samlade 160 tillresta för att ta del av 
ett möte mellan landsbygd och sam-
tidskonst. Det var uppskattade dagar. 
Inte minst upplägget med att den in-
tensiva dagen på Kalmar slott byttes 
mot en solig busstur och utomhusak-
tiviteter med flera stopp på Öland. 
I ljuset av de förtätade dagarna är det 
spännande att reflektera kring po-
tentialen i den svenska landsbygden; 
konsten, främjandet och folkbild-
ningen som demokratibyggare, och 
landsbygden som platsen där utrym-
met finns.
 
Med detta vill styrelsen tacka för 
förtroendet vi fått att få leda den 
fantastiska organisation som i långa 
stycken kan liknas vid; ”Humlor kan 
egentligen inte flyga men gör det 
ändå”. Vi är några i styrelsen som vill 
lämna över till nya krafter och några 
som med glädje arbetar vidare för ett 
ännu starkare Konstfrämjande.

Berit Högman, 
Monica Fundin Pourshahidi, 
Thomas Hartman, 
Håkan Blomberg, Monica Eriksson, 
Stig Hellemarck, Lea Malmivirta, 
Jan Nordvall, Louise Malmström, 
Calle Nathanson, 
Hanna Kharazmi Holmér



82

Grafisk form och illustration
Nathalie Ruejas Jonson




