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Konstfrämjandet Västerbotten 

GÖR KONST 
Sedan 2018 bedriver Konstfrämjandet Västerbotten med stöd av Allmänna Arvsfonden 
ett arbete som både bedrivs på plats i Västerbotten och ett digitalt mentorskap för 
ungdomar i Sverige mellan 13–25 år. Projektet stöttar kultur- och konstintresserade 
ungdomar med handledning av yrkesverksamma konstnärer.

Projektet vill öka delaktigheten för unga inom konstlivet och stimulera en dialog mellan 
unga och professionella inom konsten. Målet är att lägga grunden för en långsiktigt 
verksamhet av hög konstnärlig kvalitet. Verksamheten blir ett nav som samlar 
västerbottniska ungdomar som vill uttrycka sig genom konst.

Inom projektet organiseras konstkurser och workshops med professionella 
konstnärer från olika delar av det samtida konstfältet som kursledare. I projektet 
genomförs även studiebesök på konstinstitutioner, hos verksamma konstnärer och 
olika arrangemang. Under somrarna organiserades feriearbete för ungdomar i Umeå 
kommun. Deltagarnas egna intressen och drivkraft styr projektet och planeringen följer 
hela tiden gruppens intressen.

Utöver de praktiska aktiviteterna i Västerbotten pågår ett omfattande 
mentorskapsprogram, såväl lokalt som rikstäckande via en digital plattform, Fine-art.
education. Mentorskapet kan se ut på olika sätt och anpassas för individen. Projektet 
har möjlighet att stötta upp skolorna i sin distansutbildning med elevernas konstnärliga 
projekt, ansökan till konstskolor, slutprojekt på gymnasiet och ge en insikt i hur 
arbetslivet ser ut för professionella konstnärer.

Handledningen kan även användas av personer som inte studerar, men som till 
exempel planerar att söka till en konstnärlig utbildning och vill få insikt i hur en sådan 
utbildning kan se ut, vilka som finns och även få stöd i att söka. Handledningen sker 
online - genom videosamtal eller mejl - och bygger på ett kontinuerligt utbyte av bilder, 
länkar och kommentarer under arbetets gång. Handledarna är professionellt verksamma 
konstnärer som fungerar som en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga 
yrkeslivet. Några av konstnärerna undervisar på konstutbildningar och projektet 
samarbetar med Kungl. Konsthögskolan och Konstfack. Deltagarna får en personlig 
kontakt i sitt arbete med ansökningar till konstnärliga vidareutbildningar och en inblick 
i hur det är att verka som en konstnär och vilka yrken som ligger inom det konstnärliga 
fältet. 

- Handledaren sätter in deltagarens ansökning och portfolio i en samtida konstnärlig 
kontext genom att tipsa om konstnärskap, konstverk och texter som på ett eller annat 
sätt relaterar till ansökningens innehåll. Målet är att deltagarna ska hitta nya vägar i sitt 
konstintresse och vidare in i ett aktivt konstliv.

- I projektet erbjuds alla, oavsett bostadsort eller bakgrund, tillgång till professionella 
konstnärliga handledare. Konstvärlden har i dag problem med att vara för homogen, 
men vi tycker inte att ens bakgrund ska få styra om man vill utveckla ett konstnärligt 
intresse, säger projektets initiativtagare Magnus Liistamo.

GÖR KONST leds av projektledaren Andréas Brännström. Projektet utvecklades av 
verksamhetsutvecklare Sara Edström tillsammans med initiativtagaren Magnus 
Liistamo.

Bilden ovan och föregående sida, GÖR KONST, 

feriesäsong, 2019, Konstfrämjandet Västerbotten. 

Foto Andréas Brännström.
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Råby Planet, 2018, Konstfrämjandet Västmanland. 

Foto: Patrick Kretschek.



37

Konstfrämjandet Västmanland

Råby Planet
Som en av 15 utvalda orter i Sverige, var stadsdelen Råby hemvist för 
regeringssatsningen Konst Händer under 2017 och 2018. Den grundläggande tanken 
med projektet på Råby var att råbybor skulle få vara med och formulera och bygga 
ett konstverk tillsammans med den inbjudne tyske konstnären Michael Beutler. I 
verket Råby Planet utgick Beutler från Råbys unika historia med det stora bygglek-
tältet Ballongen, vars innehåll flyttades dit från Moderna museet 1968. Med avstamp 
i Råbys moderna kulturarv, samarbetade Konstfrämjandet Västmanland, Västerås 
konstmuseum och Statens konstråd med målet att få konstnärer och råbybor att 
skapa tillsammans.

Efter satsningen med Konst händer och aktiviteterna under 2018 ställde man sig 
frågan: Hur går vi vidare med vårt gemensamma arbete på Råby? I juli 2019 startade 
Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Västerås konstmuseum Konsthall Ur 
och Skur på Råby, en konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under 
bar himmel. Arbetet var en stadsdelslek för alla åldrar, där makthavare, allmänheten, 
näringslivet och föreningslivet bjöds in att leka med tanken på vad ett rum för 
kultur är och kan vara. I en outnyttjad del av lekparken mellan Tornsvalegatan och 
Lövsångargatan skapades en mötesplats för workshops, stadsdelsmöten, knytkalas 
och odling i parken. I mitten av konsthallen byggdes det tio meter långa Råbybordet 
efter ett koncept av formgivaren Vidar Hertov som i samarbete med Konstfrämjandet 
Västmanland tog fram en ritning och en manual till ett kollektivt stadsdelsbord, 
enkelt att bygga själv. Runt bordet startade successivt odlingslådor som grannar, 
konstnärer och gästande organisationer bjöds in att forma och sköta om. På så vis 
bildade bordet interiören och odlingslådorna bildade väggarna på konsthallen.

 Till Konsthall Ur och Skur bjöds även konstnär Linnea Hansander in för att skapa 
ett konstverk tillsammans med barn och unga. Under tio träffar skapade, lekte och 
filmade barnen. Processen mynnade ut i allkonstverket Det magiska ordet, med 
poesi, improviserad musik och dockteater som framfördes under Konsthall Ur och 
Skurs avslutande utställning och gårdsfest. 

 Sommarens konstnärliga arbete avslutades den 31 augusti med en utställning på 
Konsthall Ur och Skur. Det blev en gårdsfest med mat och en scen med musikern och 
poeten Jonas Filling som (z)scenmästare, en presentation av Det magiska ordet och 
en presentation av konstnären Fikret Atay, med visning av ett urval av hans filmer. 
Dessutom presenterades odlingarna, det fanns skapande aktiviteter för barn och 
havet från Råby planets karnevalståg togs fram. Dagen var uppskattad och välbesökt, 
på den sista varma och soliga dagen innan hösten. 

Gårdsfest, Konsthall Ur och Skur, 2019, 

Konstfrämjandet Västmanland. Foto: Wichanan 

Glunrawd.



38

VÄ

ST

RA
Göteborgs poesifestival, 2019, Konstfrämjandet Västra. 

Foto: Sebastian Dahlqvist.
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Konstfrämjandet Västra

Efter många år med olika samarbetsprojekt i regionen bildades under 
2019 Konstfrämjandet Västra av ett antal aktörer och organisationer i 
Göteborgsområdet. Distriktets verksamhet bygger vidare på det som 
bedrivits genom de tidigare projekten. Fokus ligger på delaktighet, 
självorganisering och postkoloniala perspektiv på konstscenen. 

En av de centrala aktiviteterna för det nya distriktet är Göteborgs 
poesifestival. Det är en årligen återkommande festival för poesi i Göteborg. 
Festivalen startades 1982 och drivs sedan 2018 av Konstfrämjandet Västra 
med en ny konstnärlig ledning. Utgångspunkten är två poesiskolor för unga 
– Qalam, som leds av författaren Johannes Anyuru och Gatulyktor, som 
leds av artisten och poeten Vic Vem.

Skrivarskolan Qalam startade 2017 och drivs sedan 2018 av 
Konstfrämjandet Västra. Skolan utgår från tanken att skrivande och språk 
är viktiga i processen för att avkolonisera sinnena och samhället. Ett av 
Qalams fokus är att den personliga utvecklingen och det egna skrivandet 
ska få bidra till en kollektiv utveckling och ett gemensamt lärande. Kursen 
tar varje år sikte mot ett kollektivt poesiframträdande på Göteborgs 
poseifestival.

Skrivarskolan Qalam, 2019. Foto: Sabrin Jaja.
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Mobile Village, 2018, Konstfrämjandet Öland Kalmar. 
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Konstfrämjandet Öland Kalmar

Mobile Village
Den samtida debatten om bostäder och nybyggen präglas av oro kring överbefolkning 
och sinande resurser. Men lika mycket av viljan att lära om och lära ut, att dela kunskap 
och utbyta erfarenheter genom nya medier.

Mobile Village är en mobil självförsörjande by som skapas tillsammans med och 
av unga från olika bakgrunder. Byn är flyttbar och utformad för att lämna ett så litet 
ekologiskt fotavtryck som möjligt när den flyttas vidare till nästa plats. Den mobila byn 
hämtar inspiration från ”Tiny House Movement” (Small House Movement). En rörelse 
som efter finanskrisen i USA 2007-2008 fick ett uppsving då den förespråkar billigare 
bostäder som är ekologiskt hållbara. Projektet syftar till att ge redskap och kunskap till 
att föreställa sig framtiden som något vi rår över. Att kanalisera frustration inför ovissa 
framtidsutsikter genom praktiskt och konstruktivt arbete med att skapa modeller för 
framtida boende.

Under en del av 2018 skapades en öppen studiecirkel i samverkan med Ölands 
folkhögskola. En dag i veckan utforskades frågan om framtidens boende. Inom projektet 
skapades en arbetsgrupp med vuxna och unga, svenska och nyanlända, och tillsammans 
med dem utvecklades en mobil by i samarbete med skolor, flyktingförläggningar, 
fritidsgårdar och allmänheten. Mobile Village lyfter både frågor om bostadsbrist och 
behovet av social interaktion på landsbygden. Projektet bjöd in konstnärer, forskare 
och aktivister att hålla workshops och föreläsningar. Den mobila byn har syftat 
till att öka ungas inflytande och kunskap om framtidens boende, försörjning och 
samhällsplanering och skapa en plattform för interkulturella möten med samarbeten över 
generationsgränser.

Det långsiktiga målet är en fysisk mobil by med lösningar för energiförsörjning, 
avfallshantering och vatten. Den tilltänkta byn har också kulturhus, odlingsplatser, 
lösningar för förflyttning, förslag på organisation och demokrati inom sig. Den kan flyttas 
mellan olika platser, inspirera fler och växa allteftersom fler enheter kommer till.
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2019

2018

Stor bild: Arbete med Handlingsplan för att 

motverka ett segregerat konstfält, 2019, 

Konstfrämjandet Stockholm. Foto: Sebastian 

Dahlqvist.

Liten bild:  Workshop ortens skrivarskola, 

Konstfrämjandet Västra.
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Folkrörelsernas Konstfrämjande 
Org nr 846005-1546

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Förvaltningsberättelse
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. Folkrörelsernas Konstfrämjande har sitt 
säte i Stockholm.

Viktiga händelser under räkenskapsåret
- Konstfrämjandet genomförde Samtidskonstdagarna tillsammans med Statens Konstråd i Boden och 

Luleå.
- Luleåbiennalen genomfördes över hela Norrbotten, ett brett samarbete med och publiksuccé med 

många och goda recensioner i svensk och internationell press.
- Ett nordiskt nätverk startades för självorganiserade konstorganisationer, AOOO, som ett proaktivt 

arbete i relation till det politiska läget.
- Konstfrämjandet är en av parterna i projektet Vidga Normen i praktiken öppnar upp 

arbetsmarknaden för alla svenskar oavsett hudfärg. Tillsammans med tio arbetsgivare i 
Stockholms-regionen arbetar vi för att synliggöra begränsande normer kring hudfärg och motverka 
effekterna av dessa i organisationerna.

Organisationens förväntade framtida utveckling
Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutvecklingen genom utökat 
samarbete med medlemmar och andra konstfrämjande verksamheter.
2019 kommer Förbundet:
- Verka för att ett nytt 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.

Flerårsjämförelse
Avdelningens utveckling för de fem senaste räkenskapsåren i sammandag.

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens resultat 
Årets resultat 
Balansomslutning
Eget kapital 
Soliditet (%) 
Likviditet (%)

Eget kapital 2017-12-31
Upplösning av 
ändamålsbestämda medel 
Årets resultat

Eget kapital 2018-12-31

2018 
9 982 840 

-9 800 903 
181 937 
172 972 

5 394 451 
1 599 165 

30% 
148%

Ändamålsbestämda 
medel 

566 602 
- 270 000

-

296 602 

Övrigt fritt 
eget kapital 

859 592 
270 000 
172 972

1 302 564

Summa 
eget kapital 

1 426 194 
- 

172 972

1 599 166

2017 
5 940 353 

-5 987 855 
-47 502 
-47 846 

2 893 283 
1 426 193 

49% 
184%

2016 
6061 050 

-5 816 561 
244 489 
244 108 

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%

Nyckeltalsdefinitionerna framgår av not 1.

Eget kapital

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Ändamålsbestämda medel  296 602
Balanserat resultat  1 129 592
Årets resultat    172 972
Summa    1 599 166 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Bror Ejves fond  296 602
Balanseras i ny räkning   1 302 564
Totalt       1 599 166
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Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Bidrag 
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter

Summa

Verksamhetens kostnader
Material- och externa verksamhetstjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Summa rörelsens kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och  fordringar 
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not

2

3

4

5
6

2018

9 066 243 
173 000 
743 597

9 982 840

-4 165 657 
-1 434 871 

-4 189 599
-10 776

-9 800 903

181 937

-7 484 
1 

-1 482

-8 965

172 972

172 972

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
0 

-345

-345

-47 846

-47 846
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Balansräkning

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

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar

Balansräkning

Eget kapital
Balanserad vinst
Bror Ejves Fond 
Ändamålsbestämda medel 
Årets resultat

Eget kapital vid årets slut 

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder

Not

6

7

8

9

Not

10

2018-12-31

0

0

1 400

1 400

1 400

140 263

212 279 
50 000 
14 730

124 988 

401 997

3 992 516

858 275 

5 393 051

5 394 451

2018-12-31

1 129 591
296 602

0
172 972

1 599 165

253 360 

253 360

1 119 247
8 925

333 770 
2 079 984

3 541 926 

5 394 451

2017-12-31

10 776

10 776

1 400

1 400

12 176

185 680

208 818 
0 

24 703 
140 117

373 638

0

2 321 789 

2 881 107

2 893 283

2017-12-31

907 437 
296 602 
270 000
-47 846

1 426 193

300 000 

300 000

340 663
0

279 769
546 658

1 167 090 

2 893 283

Johanna Syrén och Hilding Mickelsson, 

Växlingar, 2019, Konstfrämjandet 

Gävleborg. Foto: Johanna Syrén.
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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).

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 respektive 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
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 organisationen 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 minskas 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 kostnader (t.ex. för 
administration) redovisas samma räkenskapsår som den 
kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför 
sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

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 försäljning 
av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna 
försäkringsersättningar. 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.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella 
verksamhet eftersom 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 anläggningstillgång 
är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva 
näringsverksamhet (ge kassaflöde). För ideell sektor gäller 
att materiell anläggningstillgång även omfattar fysisk 
tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om 
grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar 
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 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga 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

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella 
tillgångar till anskaffningsvärde 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 
nettoförsäljningsvärdet 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 förbrukade 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 till balansomslutningen.

Likviditet
Omsättningstillgångar minskat med lager och pågående 
arbeten genom kortfristiga skulder.
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Not 2 Bidrag

Statsbidrag 
Projektbidrag 
Utställningsersättning 
Övriga bidrag

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter
Återvunna avskrivna fordringar 
Administrativa intäkter 
Försäkringsersättning
Övriga intäkter

Not 4 Material- och externa verksamhetstjänster

Bidrag till Distrikt 
Lagerförändring Folksambok 
Utställningsersättning
Övriga verksamhetskostnader

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Antal 

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 2018 är 22.750 kr/år. För 
att kunna få en rättvisande bild har antalet timmar ställts i 
relation till normal årsarbetstid per avtalsområde

2018

3 400 000 
4 779 735 
680 000 
206 508

9 066 243

2018

31 600 
0 

353 129 
5 932 

352 936

743 597

2018

290 000 
45 417 

944 768 
2 885 472

4 165 657

2018

8

8

2017

3 400 000 
608 962 
680 000 
135 655

4 824 617

2017

30 000
12 000 

398 417 
132 223 

405 096

977 736

2017

655 962 
-185 680 

745 546
 1 077 565

2 293 393

2017

4

4
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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

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
Vid årets slut

Antal aktier/andelar vid årets slut
Fonus (7 andelar a 200kr)

Not 8 Lager

Boklager åt Folksam

399 624 
2 423 307 

189 239

3 012 170

197 347 
941 596

1 138 943

29 388 
9 097

38 485 

4 189 598

2018-12-31

53 880
53 880

-43 104 
-10 776

-53 880 

0

2018-12-31

1 400
1 400

2018-12-31

140 263
140 263

428 312 
1 278 905 

74 208

1 781 425

92 419 
557 772

650 191

876
6 277
7 153

2 438 769

2017-12-31 

53 880 
53 880 

-32 328
-10 776 

-43 104 

10 776

2017-12-31

1 400 
1 400

2017-12-31 

185 680
185 680  
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Not 9 Fordringar Distrikt

Fordran Konstfrämjandet Västmanland

Not 10 Övriga långfristiga skulder

Skuld till Folksam

Stockholm 2019 -  - 

Monica Fundin Pourshahidi  Jan Nordvall  Håkan Blomberg

Mattias Vepsä   Leif Jonsson  Kristin Spolander

Louise Malmström  Inger Kraft Etzler  Mikael Sandberg

Hanna Kharazmi Holmer  Lina Sofia Lundin (från höst 2018)

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019 -  - 

Elin Kock  
Auktoriserad revisor PWC

Roine Hangvar 
Förtroendevald revisor

2018-12-31

50 000

50 000

2018-12-31

253 360

253 360

2017-12-31 

0 

0

2017-12-31 

300 000 

300 000

Samtal med Veronica Reichl, 2019, samarbete mellan 

BRUNAKRA Temporary och Konstfrämjandet Skåne. 

Foto: Cecilia Sterner.
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Luleåbiennalen 2018: Monira Al Qadiri, 

Spectrum 1 (2016). Foto: Thomas Hämén.
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

Folkrörelsernas Konstfrämjande 
Org nr 846005-1546

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om 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.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- Luleåbiennalen genomfördes över hela Norrbotten vintern 2018-2019, en publiksuccé som avslutades 

med en internationell konferens, Konst i mörka tider.
- Ett nytt avtal med SamC blev betydligt dyrare än förväntat. Avtalet sades upp och styrelsen beslutade 

att 2020 anlita medlemmen Nätverkstan som ekonomitjänst.
- Konstfrämjandet är en av parterna i ESF-projektet Vidga Normen och fick delprojektledaren Ulrika 

Flink anställd för driva likabehandlingsarbetet.
- Verksamhetsutvecklarna omorgansierades till tre 50%-tjänster inför 2020 uppdelat på syd, mitt och 

norr.
- Samtidskonstkartan avslutas på grund av för höga underhållskostnader.

Organisationens förväntade framtida utveckling
Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och organisationsutvecklingen genom utökat 
samarbete med medlemmar och andra konstfrämjande verksamheter.

2020 kommer Förbundet:
- Verka för att minst ett nytt 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.

Flerårsöversikt

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens resultat 
Årets resultat 
Balansomslutning

Ekonomisk ställning
Eget kapital 
Soliditet (%) 
Eget kapital i % av omsättningen 
Kassalikviditet (%)

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång 
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2018 

9 983
-9 801

182
173

5 394

1 599
30
16

148

Balanserat kapital

1 302 563 
-243 693 

1 058 870

2019 

6 412
-6 657

-245
-244
3 223

1 355
42
21

173

Ändamålsbest. medel

296 602

296 602

2017 

5 940
-5 988

-48
-48

2 893

1 426
49
24

184

Summa kapital 

1 599 165 
-243 693 
1 355 472

2016 

6 061
-5 817

244
244

3 379

1 474
44
24

164

2015 

5 474
-5 429

45
44

2 526

1 230
49
23

161

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.

Soliditet - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen 
(totala tillgångar i balansräkningen).

Eget kapital i % av omsättningen - Eget kapital i procent av verksamhetens intäkter. 

Kassalikviditet (%) - Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter
Bidrag 
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Material- och externa verksamhetstjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och  fordringar 
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not

2

3

4

2019-01-01 
-2019-12-31

5 506 045
162 000
743 739

6 411 784

-2 387 660 
-1 414 079
-2 855 377

0

-6 657 116

-245 332

0
2 405
-766

1 639

-243 693

-243 693

2018-01-01 
-2018-12-31

9 066 243
173 000
743 597

9 982 840

-4 165 657 
-1 434 871 

-4 189 599
-10 776

-9 800 903

181 937

-7 484 
1 

-1 482 
-8 965

172 972

172 972

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar
Ideella placeringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Lager
Summa varulager m m 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Distrikt 
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar

Not

5

2019-12-31

1 400
1 400

1 400

101 062
101 062

67 320
0 

37 795 
187 683 
292 798

1 494 809

1 332 862

3 221 531

3 222 931

2018-12-31

1 400
1 400

1 400

140 263
140 263

212 279 
50 000 
14 730

124 988
401 997

3 992 516 

858 275 

5 393 051 

5 394 451
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Balansräkning

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Eget kapital vid årets slut 

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kreditinstitut
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

6

2019-12-31

296 602 
1 302 564 
-243 693 
1 355 473

0
0

223 986 
210 340 

6 538 
299 395 
1 127 199 

1 867 458

3 222 931

2018-12-31

296 602 
1 129 592 

172 972 
1 599 166

253 360
253 360

1 119 247 
0 

8 925 
333 770 
079 983 

3 541 925

5 394 451

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Bidrag
Ett erhållet bidrag får redovisas som intäkt när villkoren för bidraget har uppfyllts.

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.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

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: 
Datautrustning   3 år
Övriga inventarier  3 år
Övriga inventarier  5 år

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 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.
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Not 2 Erhållna bidrag

Statsbidrag 
Projektbidrag 
Utställningsersättning 
Övriga bidrag 
Summa

Not 3 Övriga intäkter

Hyresintäkter 
Administrativa intäkter 
Övriga intäkter 
Summa

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar
Styrelse och studieombudsman 
Övriga administrativt anställda 
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala 
kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

Övriga personalkostnader
Personalutveckling 
Övriga personalkostnader

Not 5 Ideella placeringar

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Antal aktier/andelar vid årets slut. Fonus 
(7 andelar a 200 kr).

Not 6 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

2019

3 500 000 
1 306 045 

680 000 
20 000 

5 506 0459 

2019

50 000 
483 478 
210 260 
743 738

2019

6
6

428 836 
1 533 401 

74 618 
2 036 855

172 327 
637 836 
810 163

2 847 018

6 500 
1 858 
8 358

2019-12-31

1 400
1 400 

1 400

2019-12-31

1 302 564 
-243 693 
1 058 871

1 058 871
1 058 871

2018

3 400 000 
4 779 735 
680 000 
206 508 

9 066 243

2018

31 600
353 129 
358 868 
743 597

2018

8
8

399 624 
2 423 307 

189 239 
3 012 170

197 347
941 596

1 138 943

4 151 113

29 388
9 097

38 485

2018-12-31

1 400
1 400 

1 400

2018

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 2019 är 23.250 kr. För att kunna få en rättvisande 
bild har antalet timmar ställt i relation till normal årsarbetstid per avtalsområde.

Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Stockholm 2020-.......-...........

Monica Fundin Pourshahidi Ordförande  Mattias Vepsä

Leif Jonsson     Louise Malmström

Inger Kraft Etzler    Mikael Sandberg

Lina Sofia Lundin    Greta Burman

Jan Nordwall

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-.......-.......

Elin Kock      Roine Hangvar 
Auktoriserad revisor PwC   Revisor
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Till vänster: Sarah Browne, The Invisible Limb 

(2014), Mint, 2019, Konstfrämjandet Stockholm. 

Den folklika självstyrelsens livsluft, installationsvy 

Mint, 2019, Konstfrämjandet Stockholm. Foto: 

Gethin Wyn Jones.
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Luleåbiennalen 2018: Karl Sjölund, En känsla av 

krig (2018). Foto: Thomas Hämén.
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Folkrörelsernas Konstfrämjande org.nr 846005-1546

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Folkrörelsernas 
Konstfrämjande för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 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 auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen Det är styrelsen som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består 
av Verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende denna). Vårt uttalande 
avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och 
vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som 
har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag. 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 felaktighet 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 användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.  
Dessutom: 

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information 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 redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

_ 

_ 

_ 

_ 
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osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande 
presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. Jag 
måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mina mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Folkrörelsernas 
Konstfrämjande för år 2019. Vi tillstyrker att årsstämman 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen 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 ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 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 försummelse 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 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella 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 
verksamheten 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 23 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Elin Kock 
Auktoriserad revisor

Stockholm den 23 mars 2020

Roine Hangvar
Förtroendevald revisor

_ 

Öppning  (2019), Platsen landskapet konsten, 2019, Konstfrämjandet Dalarna. Foto: Lina Sofia Lundin.
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Luleåbiennalen 2018: Susanna 

Jablonski, After Nature, 2017. 

Foto: Thomas Hämén.
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DBortom de blå bergen, 

Jag är stenart, 2018, 

Konstfrämjandet 

Bergslagen. Foto: Jelena 

Rundqvist.
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OR

Slutord

Konstfrämjandets styrelse vill tacka alla konstnärer, medlemmar och deltagare 
för ett mycket händelserikt och givande år. Jag som ordförande vill också 
passa på att varmt tacka alla styrelseledamöter, några har kommit och gått 
under 2018 och 2019, för era viktiga och engagerade insatser. Styrelsen består 
av ledamöter som representerar en unik blandning av folkrörelse, folkbildning 
och professionell konst.
 
Det är precis samma unika blandning som Konstfrämjandets verksamhet står 
för – produktion och spridning av högkvalitativ samtidskonst, främjande av 
egna kulturupplevelser och en sant konstbildande folkrörelse.
 
Konstfrämjandets devis om att erbjuda ”konst för alla” förpliktigar. Vi i 
styrelsen har därför tillsammans med kansliets anställda under året lagt kraft 
åt att arbeta med inkluderande normer och självrannsakan: Hur mycket för 
alla är vi? Vem är ”alla”? Och vilken roll spelar egentligen hudfärg i svensk 
samtidskonst? Genom att vara en del av projektet Vidga normen, som drivs 
av Länsstyrelsen i Stockholm, har vi alla fått värdefulla insikter i hur styrande 
vithetsnormen faktiskt är, hur hud- och hårfärg kan definiera dig som person 
på en arbetsplats och i olika publika sammanhang. Inte minst i den så öppna och 
tillåtande (?) konst- och kulturvärlden.
 
Vårt deltagande i Vidga normen har fått som följd att Konstfrämjandet som 
arbetsplats prövat anonymiserade ansökningar. Syftet är att helt kunna frångå 
normativa val och föreställningar om den sökande, utifrån till exempel hudfärg.
 
I styrelsearbetet har vi kontinuerligt vinnlagt oss om att främja konst för alla – 
även i geografisk mening. Genom Konstfrämjandets försorg kommer konsten 
närmre människor, oavsett var i landet de bor. Landsbygd, småstad och förort 
har varit prioriterade, liksom att söka nå de som saknar stor kulturvana.
 
Ett lyckat exempel kring årsskiftet 2018-2019 var förstås Luleåbiennalen, 
som spred kvalitativ och nyskapande internationell samtidskonst i ett stort 

geografiskt område, som till stora delar annars saknar egna konstinstitutioner
Även genom långt mindre projekt har Konstfrämjandet kunnat bidra till att fler 
kunnat tänka om samhället, med hjälp av konsten. Små insatser från oss har 
även kunnat möjliggöra större samarbeten på många olika platser i landet. Som 
ett av många exempel kan nämnas Bortom de blå bergen av Konstfrämjandet 
Bergslagen. Ett projekt som verkligen visat vad konsten kan göra för ett mindre 
samhälle utan strukturer för konst och kultur. Konstnärer arbetade aktivt nära 
barn och unga i ett par mindre bruksorter. Tillsammans skapades konst som 
ställde frågor om vår relation till natur- och kulturmiljöer: Hur har det varit förr 
och hur är det i dag och hur kan det bli i morgon?
 
För att nå fram till en inkluderande konst och ett välkomnande kulturliv krävs 
kanske inte alltid stora, men väl många steg. Vi har tagit de många små – och 
ibland lite större – stegen under 2018 och 2019.
 
Konstfrämjandets ambitioner är inget mindre än att låta konst och kultur berika 
inte bara enskilda personer, utan även samhället. Därför har vi under året 
också velat ta större plats i offentlig debatt, för att kunna påvisa den öppna 
konstens kapacitet som en positiv samhällskraft.
 
I dessa tider, när högerpopulistisk politik vid flera tillfällen visat sig vilja 
kringskära konstnärlig frihet och när hårda marknadsvillkor på vissa håll 
tvingar kulturen till reträtt, då tror vi att Konstfrämjandet med sin nästan 
otidsenligt optimistiska ambition om KONST FÖR ALLA behövs mer än någonsin.
 
Därför ser vi nu fram emot att få fortsätta ta små och större steg i precis den 
riktningen. För trots, eller kanske just på grund av, de svåra tider vi i dag lever i, 
tror vi fortsatt på värdet av att främja god konst till oss alla.
 
Monica Fundin Pourshahidi
För styrelsen
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Luleåbiennalen 2018, Ulla Wiggen, Passage (2016). Foto: Thomas Hämén.
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