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VeRKSamhetSIdé

•  Konstfrämjandet skall främja konsten och att göra   

 det även för människor som inte är vana att uppleva   

 konst. Genom våra medlemsorganisationer och sam-

 arbetspartners skall vi arbeta i miljöer där konsten   

 sällan vistas. 

•  Konstfrämjandet skall, under åren framöver ta till   

 vara det engagemang vi ser hos människor, för det   

 gemensamma, vad det innebär och hur det skapas. 

•  Konstfrämjandet skall främja konstnärers möjlighet   

 att verka samtidigt som våra medlemmar skall   

 uppfatta att vi är en relevant röst I samhällsdebatten.  

•  Konstfrämjandet skall eftersträva att verka i hela   

 landet. 

StyRelSe

Berit Högman, ordförande

Paula Hoffmann, vice ordförande

Thomas Hartman

Stig Hellemarck

Ceylan Holago

Maria Lind

Lea Malmivirta

Louise Malmström

Stig Theodorsson

Gunna Grähs, supl

Christina Hedström, supl

Ulrika Eskilsson, supl

Jan-Ove Ekstedt, personalrepresentant

Moa Krestesen, personalrepresentant supl

Karin Willén, KRO-representant

Irene Trotzig, KRO-representant supl

ValbeRednIng

Lill Nilsson, Gunno Sandahl och Sören Antonsson

auKtoRISeRade ReVISoReR

Ernst &Young

FöRtRoendeValda ReVISoReR

Anders Saxén och Åke Olsson, supl

Sedan förra stämman 28 september 2012 har  

styrelsen sammanträtt åtta gånger och AU åtta gånger. 

Styrelsen har valt att kombinera mötesaktivitet med 

Verksamhetsidé
& fakta
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konstbildning både inom Stockholm och ute i landet för  

att öka kunskapen och förståelsen kring Konstfräm- 

jandets vida verksamhet och uppdrag.

Styrelseledamöter har involverats i arbetsgrupper  

för dra nytta av deras att kompetens och intressen.

AU har utöver protokollförda möten haft en antal 

informella samtal och överläggningar.   

medlemmaR

Under 2013 valdes Lantbrukarnas Riksförbund,  

Kommunal, Grafiska Sällskapet och till 2014 även AICA 

Sweden – Svenska Konskritikersamfundet, in som nya 

medlemmar vilket stärker våra möjligheter att verka 

konstfrämjande i hela samhället.

Följande organisationer är medlemmar 

i Folkrörelsernas Konstfrämjande:

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund

AICA Sweden, Svenska Konskritikersamfundet

Bygdegårdarnas Riksförbund

Fastighetsanställdas Förbund

Folkets Hus och Parker

Grafiska Sällskapet

GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk design

Handels

Kommunal

LO, Landsorganisationen i Sverige

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Riksföreningen Våra Gårdar

SAP, Socialdemokraterna

SMF, Svenska Musikerförbundet

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

KonStFRämjandedIStRIKt

Konstfrämjandet Bergslagen

Konstfrämjandet Dalarna

Konstfrämjandet Skåne

Konstfrämjandet Stockholm

Konstfrämjandet Sörmland

Konstfrämjandet Värmland

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstfrämjandet Västmanland

expedItIon

Förbundet har sin expedition på Swedenborgsgatan 1  

i Stockholm.  

Ett renoveringsarbete har inletts i syfte att förnya 

lokalerna och göra dem anpassningsbara till olika typer 

av verksamhet; utöver expeditionens dagliga arbete 

även möten, workshops och utställningar.

peRSonal

Följande personer har varit anställda i olika  

perioder och med olika deltidstjänster:

Per Hasselberg, verksamhetsledare

Niklas Östholm, intendent

Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare
Viktoria Günes, verksamhetsutvecklare (2013)

Maria Hallberg, verksamhetsutvecklare (2013)

Po Hagström, projektledare Ta plats!

Anne Lindström, administratör (2012) 

oRganISatIonS- och  
VeRKSamhetSutVecKlIng

Med utgångspunkt i det inriktningsbeslut som förra 

stämman tog har styrelse och anställda arbetat vidare 

med verksamhets- och organisationsutveckling.  

Styrelsen konstaterar att vi skapat tydlighet beträffande 

arbetssätt, ansökningsförfaranden och ekonomihantering. 

Gemensamma träffar mellan verksamhetsansvariga 

från distrikten har genomförts i syfte att uppnå bra 

samarbete och dialog kring utveckling.

Under året togs en gemensam försäkring som täcker  

all verksamhet också för distrikten (med 35% besparing). 

Ett redovisningssystem för ekonomi och personal 

upphandlades av SamC för förbundet och ett pilotdistrikt, 

Bergslagen, för 2014 i syfte att erbjuda alla distrikt ett 

gemensamt system från 2015.

2013 inleddes så en organisations- och verksamhetsut-

veckling med distrikten för att utveckla deras specialise-

ring och spridning. Samverkan med Konstkonsulenterna 

som också har ett konstfrämjandeuppdrag inleddes  

med ett årligt återkommande utbildningsdygn. 
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Förbundets projekt 

2012 & 2013

Power Landscapes i Botkyrka konsthall, Konstfrämjandet Stockholm. Konstnärer: Julia Adzuki, Antonio Scarponi och Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans (fotograf Isabel Löfgren)
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the use of art Where It’s hard to talk
 
EU-projektet The Use of Art Where it’s Hard 
to Talk, som inleddes 2011 fortsatte under 2012 
med möten i alla länder, seminarium i Tirana, 
Albanien och en avslutande utställning samt 
seminarium på Mångkulturellt Centrum, 
Botkyrka. Koordinator: Refraction Association, 
Albanien Partners: Konstfrämjandet, Sverige, 
Media Artes, Makedonien och KRCT (Kosovo 
Rehabiliation Centre for Torture Victims).

Konstnärerna Charlotte Åberg, Lott Alfreds, 
Helena Byström och Pontus Lindvall hade 
uppföljande möten med konstnärer i alla länder 
under vårterminen 2012. Konstnärer och projekt-
ledare från Kosovo, Makedonien, Albanien  
och Sverige presenterade genomförandet av  
sitt arbete i projektet under det internationella 
seminariet i Tirana, Albanien 13–14/5 2012.

På Mångkulturellt Centrum visades kläder, 
textila skulpturer och en videofilm från Clothes 
workshop i länken respektive Black Box.  
Foton från pilot-projekten visades även i länken. 
Konstnärer från Kosovo, Makedonien, Albanien 
och Sverige närvarade under vernissagedagen 

den 10 maj. Folkrörelsernas Konstfrämjande 
höll ett seminarium på Mångkulturellt Centrum 
om temat deltagarbaserad konst där samtliga 
organisationer visade sina genomförda pilot-
projekt i Västra Balkan.

Projektet finansierades av European Union 
– DG Enlargement, Konstfrämjandet och 
Svenska Institutets (SI) initiativ Creative Force  
i Västra Balkan.

med konstnärlig blick på samtiden
 
Inom ramen för projektet Med konstnärlig blick 
på samtiden har konstnären John Huntington 
fått spendera några dagar på Mörkö. Genom 
att intervjua personer och uppleva platsen har 
John fått en kort inblick i ön och dess historia. 
Utifrån dessa upplevelser har han skapat en 
skönlitterär historia som handlar om en öbo 
som återvänder hem efter en längre frånvaro.

I konstfilmen Vildsvinsön presenterar 
konstnären en fantasifull tolkning av situatio-
nen på Mörkö och ett par av de berättelser som 
finns där. Konstverket är ett experimenterande 
i hur olika berättelser kan sammanfogas till  

A Use of Art Where It's Hard to Talk, Mångkulturellt Centrum, Fittja
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en, och hur information färdas mellan verkliga 
och fiktiva världar. I den korta filmen använder 
konstnären sig av ett avskalat bildspråk och en 
tydlig berättarröst för att ge sitt eget alternativa 
synsätt på platsen.

I samarbete med Bygdegårdarnas riksför-
bund, LRF och Vuxenskolan.

Stockholmsskolan
 
Under hösten 2013 formulerades projektet 
Stockholmsskolan som är ett samarbete med 
syskonnätverket för förortskonsthallar;  
Marabouparken, Konsthall C, Tensta konsthall 
och Botkyrka konsthall. Projektet samlar unga 
mellan 15–25 år i en serie workshopar för 
arbete kring konsthallarnas verksamhet och 
diskussion kring konstens roll i samhället.  
En ansökan gjordes till Kulturbryggan och  
100 000 kr i startstöd erhölls för att projektet 
ska kunna inledas 2014.

hur tänker du?
 
I Konstfrämjandets podcast Hur tänker du? 
söker vi upp olika personer på den svenska 
konstscenen som vi är nyfikna på och pratar 
med dem om deras arbete. Samtalen kretsar 
kring frågan om konst som ett sätt att tänka, 
och hur konst kan få oss att se på världen med 
andra ögon, om vi bara tar oss bortom den 
omedelbara bilden av ett konstverk.

Vi intresserar oss särskilt för vad konsten 
betyder för den tid och det samhälle vi lever 
i idag, vad den kan säga oss här och nu. Med-
vetna om att konst är mer än vad vi ser är vi 
nyfikna på vad konstnärer, representanter för 
konstinstitutioner, och andra konstprofessio-
nella kan berätta om det som vi inte ser.
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Konst i offentligheten  
Critical mass: from Consensus to Counter Publics

En kurs och ett arbete om folkrörelsen som 
motoffentlighet i samarbete med Konstfack.

Våren 2013 gavs kursen Critical mass,  
from consensus to counter publics inom  
masterprogtrammet Konst i offentligheten  
på Konstfack. Kursen utformades som en 
studiecirkel (= kritisk massa) och gick ut på  
att ge en bild av folkrörelsesverige och sätta  
det i samband med andra samtida rörelser,  
och konstnärskap som söker kunskap för  
att skapa motalternativ till rådande ordning. 
Ett stort antal studiebesök genomfördes  
för att länka folkrörelsehistorien till dagens 
motoffentligheter. Sambandet mellan Bengt 
Göransson på Godtemplargården i Älvsjö och 
Megafonen i Husby synliggjordes, men även 
vad rumsligheter i Kulturhuset i Stockholm bär 
på av demokratiskt ideal, förhållandet mellan 
stat och folkrörelser. Öppen föresläsning med 
bland andra Lars Trädgårdh (historiker och 
författare till boken Är svensken människa?) 
förlades till plattanscenen där. Studenterna  
var överväldigande positiva och i utvärderingen 
föreslogs detta som en obligatoriskt introduk-
tions- och navigationskurs till det svenska 
samhället. Presentationen av studenternas 
arbete planeras i form av en utställning 2014. 

VandRIngSutStällnIngaR

en dag fick jag nog - agneta Strindinger
 
Vandringsutställning presenterad hos Konst-
främjandet Värmland, Konstfrämjandet, 
Swedenborgsgatan 1, Stockholm, Piteå Folkets 
hus samt på Konstdagarna, Södertuna Slott, 
Sörmland

Utställningen En dag fick jag nog handlar 
om Margareta, Kerstin, Jan, Börje … Men det 
handlar inte bara om de tio personer som vi 
möter i Agneta Strindingers verk. På något sätt 
kan man inte låta bli att tänka på att verket 
också handlar om alla dem som på olika sätt 

blir utsatta för vuxenmobbning på sina arbets-
platser. En dag fick jag nog problematiserar 
samtida mänskliga relationer. Verket synliggör 
en skam och en delvis tabubelagd dold förete-
else. Strindinger har samlat väldigt starka 
berättelser, eller vittnesmål. Smärtsamma 
upplevelser som för alltid har satt djupa spår  
i de här människorna. De har förminskats tills 
de känner sig alldeles värdelösa.

En dag fick jag nog är en utställning som  
får oss att tänka på hur vi är mot varandra, hur 
vi har det på arbetsplatsen, hur lite det är som 
krävs för att en mobbning skall börja, och hur 
det leder till att man fördärvar en människa. 
Men utställningen kan också få oss att tänka  
på hur lite vi behöver göra för att visa varandra 
uppskattning och hur lite det egentligen kostar 
i relation till hur mycket det faktiskt kan ge.

Visit norrtuna - Ruben Wätte
 
Vandringsutställning presenterad hos Konst- 
främjandet Bergslagen, Konstfrämjandet  
Värmland, Skellefteå Folkets Hus samt på 
Konstdagarna, Södertuna Slott, Sörmland.

Ruben Wättes arbeten antar många olika 
uttryck men oftast lyser hans bakgrund i olika 
gatukulturer igenom och resultatet blir en 
korsning mellan filosofi, aktivism, vetenskap 
och nattliga äventyr. Visit Norrtuna är en 
reseguide till Norrtuna, bostadsområdet  
där konstnären växte upp. Boken, som ligger 
till grund för utställningen, tar dig runt i 
kvarteret och vidare till vattentornet, golf- 
banan, pizzerian, tågspåren, kyrkan, skogen, 
Folkets Hus och en rad andra platser. Det 
handlar om utanförskap och gemenskap, om 
vänskap, kreativitet, normer och motstånd. 
Boken synliggör sammanhang mellan händel-
ser som tidigare varit isolerade i tid och rum 
och söker en djupare förståelse för hur allting 
blev som det blev.

”Jag lägger stor vikt vid att behålla den 
barnsligt kravlösa typ av kreativitet som utveck-
lades tidigt i mitt liv, då varje grovsoprum var  
en guldgruva och varje skrubbsår var en merit. 
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Faktum är att den konstnärliga forskning som 
jag numera arbetar med är en fullt naturlig 
följd av allt som jag tidigare gjort. Som barn 
ville jag rädda världen och som tonåring ville 
jag sätta valda delar av den i lågor, båda dessa 
hedervärda inställningar gentemot min 
omvärld bär jag fortfarande med mig men som 
vuxen vill jag dessutom försöka förstå den.”

ta plats!

2012: Karlskrona konsthall, Stockholms läns 
museum, Ludvika konsthall, Sandvikens konst- 
hall, Kulturens hus i Luleå, Jamtli i Östersund
2013: Dunkers kulturhus i Helsingborg,  
Kungsbacka konsthall, Almedalsveckan, 
Konstfrämjandet i Bergslagen

TA PLATS! är ett projekt som påvisar konstens 
möjligheter för tillgänglighet. Det inleddes  
19 mars 2010 med en tre månader lång utställ-
ning på Kulturhuset i Stockholm. Konst, 
seminarier, utbildningar och workshops gjorde 
under perioden ”Stockholms vardagsrum” till 
ett vardagsrum för alla, oavsett funktionsför-
måga. Därefter besökte utställningen olika 
platser genom Sverige under två år, där museer 
och institutioner fick ta del av de samlade 
kunskaperna om tillgänglighet. 2014 avslutades 
projektet med ett seminarium kring konst och 
tillgänglighet på Kulturhuset i Stockholm samt 
utgivningen av boken TA PLATS!, med 
dokumentation och erfarenheter av projektet.

Ta plats! seminarium Kulturhuset i Stockholm
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hemside- och kommunikationsarbete

15 olika hemsidor kommunicerade tidigare 
Konstfrämjandets olika verksamheter och 
projekt, något som genererade ett arbete med 
att strama upp och förtydliga webbkommuni-
kationen. Tillsammans med kommunikations-
byrån A Good ID påbörjades arbetet med  
den nya hemsidan och en referensgrupp om 
fyra distrikt tillsattes. Förbundets nya hemsida 
utformades med samma design och layout  
som distriktens, och med tanken att distriktens 
pågående verksamhet automatiskt presenteras 
på förbundets hemsida. Arbetet med att imple-
mentera den nya hemsidan även i resterande 
distrikt fortlöper framöver.

bror ejves fond 

Inget stipendium ur Bror Ejves fond har delats 
ut under 2012–13 på grund av låg avkastning  
i fonden. Stipendiet ska uppmärksamma en 
konstbildande insats och styrelsen har beslutat 
att detta måste prioriteras och genomföras i ett 
offentligt, konstbildande sammanhang.

Konstdagarna

Konstdagarna arrangerades tillsammans med 
Folkets hus och parker. 2012 genomfördes de 
10–11 maj och inleddes på Mångkulturellt 
centrum i Fittja och fortsatte i Hallunda Folkets 
Hus. Dag två startade på Södertuna slott med 
föreläsningar av Agneta Strindinger och Ruben 
Wätte, vars utställningar som också turnerat 
under 2012.

 2013 inleddes Konstdagarna 16 maj på 
Kulturhuset i Stockholm, med föreläsningar 
och samtal om vikten av kultur för barn och 
unga med bl a Suzanne Osten och Pernilla 
Glaser. Därefter en bussresa till Runö med 
konstvandringar, seminarier och presentatio-
ner av vandringsutställningar.  

ersättningar till konstnärer

Att lyfta frågor om konstens förutstättningar  
är centralt i såväl Konstfrämjandets verksam-
het som i samhällsutvecklingen i stort. Sedan 
1997 disponerar förbundet också ett särskilt 
statligt bidrag från Kulturrådet för att göra  
det möjligt att ge alla konstnärer som medver-
kat i Konstfrämjandets utställningsverksamhet 
ersättning. Stödet utgör hyra för konstnärens 
verk och villkoren regleras av Kulturrådet. 

2012 var bidraget 700 000 kronor varav  
630 000 kronor fördelades på 79 kvinnliga  
och 50 manliga konstnärer. 70 000 är avsett till 
förbundets administration.

2013 var bidraget 750 000 kronor varav  
680 000 kronor på 87 kvinnor och 50 män.
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Open Art Kids, Konstfrämjandet Bergslagen

Verksamhet 

i Konstfrämjandedistrikt
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Distrikten är självständiga medlemmar i Folkrörelsernas Konstfrämjande.  

Det inriktningsbeslut som stämman tog 2012 har påbörjat ett arbetssätt som  

gör samarbete och dialog till ledstjärnan för Konstfrämjandets utveckling.  

Samarbeten och erfarenhetsutbyten inom både administration och förmedlings- 

verksamhet har gett positiva resultat. På följande sidor redovisar vi några  

exempel från distrikten för 2012 och 2013.

Konstfrämjandet bergslagen

2012

tvillingar – heidi lunabba
Kulturhuset, Örebro, 8 mars–30 mars

I mars arrangerades för fjärde gången en  
Systerskaps-festival i Örebro. Ett samarbets-
projekt med en rad av föreningar, organisatio-
ner, studieförbund. Konstfrämjandet bjöd  
in den finländska konstnären Heidi Lunabba.

Konstnären Heidi Lunabbas fotografier 
uppmanar betraktaren att reflektera över 
traditionella normer kring barns könstilhörig-
het och identitet. Konstnären  har tillsammans 
med olika barn, undersökt hur man kan bygga 
upp ett ”kön” med hjälp av kläder, kroppsliga 
gester, make up, hår, blickar och poser. Barnen 
har sedan byggt upp en egen föreställning av att 
vara både pojke och flicka som Heidi Lunabba 
förevigat med fotografier.

Konstpaket i äldreomsorgen

Konstpaket är lådor innehållande konst av 
olika konstnärer från Örebro län som går runt 
på turné på kommunens äldreboenden. Konsten 
blir då tillgänglig även för de som har svårt  
att ta sig till konsthallar, gallerier och museer.

Tanken är också att konsten kan användas 
som ett komplement till den övriga vården  
på äldreboenden. Konsten kan ge upphov till 
nya intryck och samtal mellan personal och 
vårdtagare och fungera som en känsloförmed-
lare och tankeutmanare. Inför varje turné har  
vi haft workshop för personalen på boendena.  

Under året har Örebro och Lindesbergs 
kommun deltagit och de konstnärer som har 
deltagit är Mirjam Lidén, Torsten Molander 
och Ullabritt Jonsson.
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Konstfrämjandet dalarna

2012

Stereotyper

Konstfrämjandet Dalarna medverkade åter-
igen på Peace & Love-festivalen, denna gång 
med konstprojektet Stereotyper. Inne på 
Shangri La-området (i anslutning till Skåde- 
banans tält) fick festivalbesökarna rita med  
nål och tråd samt diskutera normer, fördomar  
och könsroller tillsammans med konstnären 
Viktoria Günes.

2013  

Kanslibyrån är konstnärsduon John Huntington 
och Per-Arne Sträng. I projektet Det allmänna 
aktionsarkivet för konstnärerna en kamp för  
en ny vardag. Genom att utföra irrationella och 
opraktiska handlingar menar Kanslibyrån att 
vi tillsammans kan bygga ett samhälle som är 
mer eftertänksamt och öppet. Deras förhopp-
ning är att fler sluter upp i kampen mot den 
rådande ordningen.

Kanslibyrån satte upp sitt tillfälliga kontor 
på Sveatorget i Borlänge mellan den 26–28 juni 
2013. Här kunde publiken se dokumentation  
av redan utförda aktioner och samtala med 
byråkraterna om irrationalitet, osäkerhet eller 
konst. Allmänheten var inbjuden att delta i 
verksamheten genom att utföra någon av de 
aktioner som tillhandahölls, dokumentera det 
med en bild och skicka in den till byrån. Det 
nya arkiv som på detta sätt bildades presentera-
des på plats, samt finns dokumenterat på 
bloggen http://kanslibyran.wordpress.com/.

Det allmänna aktionsarkivet - Kanslibyrån, Konstfrämjandet Dalarna
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Det allmänna aktionsarkivet - Kanslibyrån, Konstfrämjandet Dalarna
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Konst i vården, Konstfrämjandet Skåne
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Konstfrämjandet Skåne

2012
 
Konst i vården
 
Konstupplevelser inom äldreomsorgen är ett 
sätt att nå ut med konst till människor som 
oftast inte själva har möjlighet att ta sig någon-
stans för att ta del av utställningar. Projektet 
genomförs med mobila utställningar, så kallade 
konstpaket, som sätts samman av Konstfräm-
jandet Skåne. Konstpaketen skapas i dialog 
mellan konstnären och projektledaren och 
varierar i uttryck. Det kan bland annat bestå av 
målningar, foto, skulptur, grafik och teckning.

Vid två tillfällen, i maj och november har 
det anordnats träffar med kultursekreterare 
samt vårdpersonalen från kommunerna i 
Konstfrämjandet Skånes lokaler i Malmö. Vid 
den första träffen föreläste Britt-Maj Wikström 
om sin forskning om konstens påverkan på 
äldres hälsa. I november höll Signe Rudberg 
Selin en workshop och talade om sitt arbete 
med bild och musik inom äldreomsorgen. 

Under 2012 har projektledaren och projekt-
assistenten varit ute i kommunerna för att 
presentera konstpaketen och informera om 
projektet. Detta även för att stärka och skapa 
nya nätverk.

Under 2012 har sex kommuner i Skåne 
medverkat: Staffanstorp, Sjöbo, Vellinge, 
Svalöv, Osby och Örkelljunga. Sex konstnärer 
bosatta i Skåne medverkat och bidragit till 
konstpaketen med konstverk av olika slag.

2013
 
barnens bästa biennal
 
Under höstlovet 2013 arrangerades för första 
gången Barnens Bästa Biennal – en regional 
konstfestival för unga där konstupplevelsen är  
i fokus. Årets festivaltema var berättelser och 
på 26 platser runt om i Skåne arrangerades 
workshops, performance och andra aktiviteter 
för barn och unga i anslutning till olika konst-
utställningar. En grundläggande tanke med 
biennalen är att visa konst för barn och unga 
men som inte är producerad specifikt för barn 
och unga, d.v.s. att vilken utställning som helst 
kan ingå, men däremot kan gärna en pedagog 
visa utställningen.

Moderna Museet Malmö är huvudman för 
Barnens Bästa Biennal 2013–2015. Vi har på 
uppdrag av Moderna Museet Malmö medverkat 
i produktionen av biennalens broschyr/tidning. 
Vi sammanställde information från de olika 
medverkande aktörerna.

Under Barnens Bästa Biennal anordnade  
vi en workshop för barn tillsammans med 
konstnärerna Irene Trotzig och Janne Björkman, 
i samband med deras utställning på Galleri  
S:t Gertrud. Utställningen hette Från O till M 
och belyste den inre och yttre resa som männis-
kor gör genom livet, både i fysiska flyttar och 
inre utvecklingsresor.



20

Konstfrämjandet Stockholm

2013

poWeR landScape / den blÅ planeten  
Ett projekt med flera kapitel

Det började med att Po Hagström på Konst- 
främjandet i Stockholm kontaktades av Stock-
holms universitet rörande en nordisk klimat-
konferens som skulle arrangeras 2011. Det 
fanns ett förtroende för konstens möjligheter 
att skapa nya rum och samtal och tillsammans 
byggde man upp ett projekt som tog avstampet 
under konferensens dagar. Katja Aglert, 
Antonio Scarponi och The New Beauty Council 

i samarbete med Tillväxt infiltrerade samman-
hanget och både inledde nya samarbeten och 
samlade upp kunskaper under konferensen. 
Samma år ledde projektet till två nya skogs-
planteringar i Stockholm samt att konstnärs-
duon Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans fick  
i uppdrag att skapa ett nytt konstverk utifrån 
konferensens innehåll.

2012 byggdes en publik utställning upp på 
Botkyrka konsthall under sex månader. De 
engagerade konstnärerna vidgade och byggde 
ut sina verksamheter och konst av Julia Adzuki 
och Kultivator tillkom. Projektet fylldes med 
aktiviteter, seminarier och kopplades även 
samman med projektet Fittja Open.

Power Landscapes, Konstfrämjandet Stockholm. Konstnär: Po Hagström



21

Projektets tredje fas, under hösten 2012,  
var att sprida kunskap om projektet, om gröna 
lösningar och om klimatsmarta möjligheter. 
Detta skedde bl.a. med seminarier i Botkyrka 
och på ABF i Stockholm samt med eventet 
Pizza Walk Talk tillsammans med bl.a. The  
New Beauty Council och Raketa. Curator för 
projektets samtliga delar var Po Hagström.

Power Landscapes, Konstfrämjandet Stockholm. Konstnärer: The New Beauty Council  

och Tillväxt (fotograf Ulf Lundin)
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Konstfrämjandet Sörmland   
 
2012

Under 2012 visade 13 utställningar i Konst-
främjandet Sörmlands utställningslokal i 
Eskilstuna. Under året har utställande konst-
närer sålt sammanlagt 56 st konstverk, med  
2 089 öppetdagar och totalt 1 902 besökare.  
Det medför ett genomsnitt på ca 9 personer  
per öppetdag eller 136 personer per varje 
utställning, utställningar med Konstfrämjan-
dets egen grafik inkluderat.

2013

2013 genomfördes ett samarbete med förbun-
det för att utöka Konstfrämjandets framtida 
möjligheter att nå ut i hela Sörmland. Länets 
deltidsanställda konstkonsulent Maria Hallberg 
anställdes på deltid av förbundet för att ta fram 
en plan. Bland annat avsattes medel till ett 
kyrkoprojekt och ett samarbete inleddes med 
Art Lab Gnesta.

Konstfrämjandet Värmland 
  
2013

2013 startade Konstfrämjandet Värmland en 
utställningsverksamhet i Åttkanten, Karlstad. 
Målsättningen med verksamheten är att  
skapa ett litet rum för experiment och samtida 
utställningar som kan skapa en plattform för 
yngre kulturskapare. Detta i ett kulturpolitiskt 
perspektiv verka för att Värmland blir intres-
sant att kunna visa och bli en mötesplats samt 
att bidra till att se de yngre kulturskaparna som 
en del av tillväxten för ett rikt kulturliv i 
Värmland.

jag ska bli konstnär och ha ett underbart liv 
Konstnärer på turné

Konstfrämjandet Värmland vill hitta en ny 
form av konstbildning genom att göra en 
berättarföreställning om samtidskonst fram-
förda av tre konstnärer. Vi söker nya sätt att 
öka kontakten mellan konstnär och publik.  
En berättarföreställning ger nya möjligheter  
att erbjuda konstbildning på ett lustfyllt och 
engagerande sätt. Konst förflyttar tankar och 
skapa förutsättningar att spegla och se våra  
liv. Med konstnärerna Helena Karlsson,  
Jonas Holmström och Lennart Gybrant.  

Projeket är ett led i att skapa fortbildning 
för konstnärer. Under 2013 har två föreställ-
ningar genomförts, till våren 2014 är ytterligare 
två stycken bokade.

Utställning hos Konstfrämjandet Sörmland
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Konstfrämjandet Västerbotten
 
2012

Projektet Survival Kit startade 2012 med  
ett treårigt utbyte mellan konstscenen i Riga 
(Lettland) och konstscenen i Umeå inför  
det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. 
Survival Kit/Umeå är ett samarbete mellan  
det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten, 
Bildmuseet, Vita kuben, Konsthögskolan i 
Umeå och Konstfrämjandet i Västerbotten.  
I Survival Kit/Umeå vill vi bidra med vår 
samlade kompetens för att göra en spännande 
utställning som diskuterar globala och lokala 
framtidsfrågor. 

I september 2012 skedde den första work- 
shopen inom projektet Survival Kit. Under 
titeln Timeline Hotel samlades sju konstnärer 
från Västerbotten (Joakim Hansson, Ylva  
Westerhult, Alexander Svartvatten, Ida Hansson, 
Fanny Carinasdotter, Eskil Liepa, Sebastian 
Mügge) samt sju från Lettland (Ausma Šmite, 
Daiga Kru– ze, Elı–za Ceske Feldmane, Eva 
Ve–vere, Ingrı–da Pic̆uka– ne, Krists Pudzens, 
Laura Prikule) och en konstnär från Estland 
(Justin Tyler Tate) i den historiska staden 
Sigulda några mil utanför Riga. Konstnärerna 

arbetade under tolv dagar i området runt  
Sigulda slott och ruin, för att sammanställa  
en gemensam konstutställning på temat tid.  
Hur relaterar vi till historien, till framtiden  
och till nuet? Temat knyter även mer konkret  
an till överlevnad eftersom det också handlar 
om ta ansvar för sin tid och downshifta.  
Sigulda är en satellitstad till Riga under 2014 
och utställningen Timeline Hotel visades i 
samband med Survival Kit 4 i Riga.

2013

Umeå Pride 2013 inleddes med ett besök av 
Elisabeth Ohlson Wallin och det feministiska 
samarbetsprojektet MYCKET. MYCKET  
är ett samarbetsprojekt mellan designern 
Mariana Alves samt arkitekterna och konst- 
närerna Katarina Bonnevier och Thérèse 
Kristiansson. Videoverket The Juices of the 
Erotic är en hyllning till den karibiskamerikan-
ska författaren och människorättsaktivisten 
Audre Lordes legendariska text Uses of the 
Erotic: The Erotic as Power (1981 Kore Books). 

Genom ett konstnärligt ramverk utforskades 
den queera och visuella bildkulturen genom 
samtidskonst, aktivism, sexual politik och samtal 
under Umeå Pride.

MYCKET, Konstfrämjandet Västerbotten
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Konstfrämjandet Västmanland
 
2012

Konst i vården – ett äldreomsorgsprojekt.  
2012, för tredje året har Konstfrämjandet 
Västmanland i samarbete med Västerås  
Kulturcentrum ett paket med konst som 
vandrat runt inom Västerås äldreomsorg.  
Vid 5 tillfällen på olika boenden har  
Anita Skoglund varit och visat och pratat  
med de äldre och personal om konsten  
som i år bestått av grafiska blad samt några  
akvareller. Vid ett besök som ej fick del av 
paketet höll Anita bildvisning och föredrag  
om konst – och kulturhistoria. 

2013

Efter ett samarbete med Engelsbergs Konst-
gille och Fagersta kommun genomfördes 2013 
en vernissage i Skulpturparken i Ängelsberg 
med verk av 10 skulptörer. Under invigningen 
spelade Duo Eminens och invigningstal hölls 
av Sven och Helena Niemi (boende på orten) 
som sminkat sig vita likt ett par skulpturer. 
Konstnärerna i sin tur avtäckte skulptur efter 
skulptur och berättade om dem.

Survival Kit, Konstfrämjandet Västerbotten

Skulpturparken i Ängelsberg, Konstfrämjandet Västmanland
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Survival Kit, Konstfrämjandet Västerbotten
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Slutord
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Styrelsen kan se tillbaka på knappt två år där 
verksamheten inriktats på att skapa stabili-
tet i grunden men ge plats för nytänkande 
och kreativitet beträffande verksamhetens 
utveckling.

I detta arbete är personalen en ovärderlig 
resurs och behov av att investera i persona-
lens och organisations kompetens i stort  
är en uppgift styrelsen tagit på allvar. 
Arbetet med kompetensutveckling och 
kvalitetssäkring har tydliggjort Konstfräm-
jandets styrkor och svagheter och utifrån det 
föreslagit vägar framåt mot en organisation 
och en verksamhet som är professionell, 
aktuell och samtidsanknuten utan att tappa 
historien.

I en tid då kulturens finansiering förändrats 
radikalt, bl a mot breddad finansiering,  
och högre krav ställs på kvalitetssäkring  
och andra utvärderingskriterier är det extra 
viktigt att bygga en organisation och en 

verksamhet som på folkrörelsegrund, i hela 
landet, står för det bästa gällande både konst 
och främjande. Eftersom Konstfrämjandet 
är en liten folkrörelse behövs alla positiva 
och kreativa krafter som finns inom och i 
omedelbar närhet av våra organisation i det 
arbetet.

Vår ambition måste vara att ha en närvaro  
i större delen av landet och uppfattas som  
en viktig aktör för ett rikt kulturliv i hela 
Sverige.

Vår ambition måste också vara att våra 
medlemmar upplever en ”medlemsnytta” 
och ser nya samarbetsprojekt att arbeta med.

Med detta vill styrelsen tacka för förtroendet 
att leda Konstfrämjandet under 2012–2013 
och ställer härmed våra platser till förfo-
gande.

Berit Högman
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Årsredovisning 2012
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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31.

Årsredovisning för Folkrörelsernas Konstfrämjande
org.nr. 846005-1546
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Verksamheten

Konstfrämjandet är en ideell organisation bildad 1947 

som arbetar med konstbildning och med att föra ut konst 

till människor i deras vardag. Vi verkar i hela Sverige.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årsmötet 10 maj blev ajournerat och en ny styrelse  

kom först den 28 september när årsmötet återupptogs.  

I maj gavs styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2010 och den 28 september gavs också ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2011.

Årsmötet 2008 gav styrelsen i uppdrag att utforma ett 

förslag till omorganisation i syfte att stärka distrikten 

och Konstfrämjandets närvaro i hela landet. Årsmötet 

2010 beslöt att påbörja organisationsutvecklingen i ett 

första distrikt, Västerbotten. 2012 utvärderades arbetet 

i Västerbotten med beslutet att fortsätta organisations-

utvecklingen i hela landet.

organisationens förväntade framtida utveckling

Kommande år avser vi att fortsätta organisations- 

utvecklingen genom effektiviserad administrationen  

och utökad verksamhet. En tydlig delegationsordning 

har beslutats av styrelsen.

administration

2013 kommer förbundet:

•  Ta en gemensam försäkring som täcker all  

verksamhet också för distrikten (35% besparing)

•  Ta fram ett förslag till ekonomisk redovisning som 

erbjuds distrikten på liknande sätt.

•  Erbjuda distrikten vidareutbildning i projektledning 

och ekonomi.

Verksamhet

2013 kommer förbundet:

•  Inrätta nya projektmedel för distrikten inom  

specialisering och spridning

•  Inrätta medel för konstbildning inom organisationen

•  Utveckla ett konstbildningsprogram med nationell 

spridning.

•  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 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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Resultatdisposition

Förslag till disposition av organisationens vinst

Till stämmans förfogande står 

balanserad vinst          456 890

årets vinst          115 372 

        572 262

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres    572 262

        572 262

        
Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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Rörelsens intäkter m.m.

Statsanslag 3 400 000 3 511 290

Bidrag utställningsersättning 630 000 646 500

Utställningsersättning adm 70 000 3 500

Medlemsavgifter 60 000 69 000

Bidrag samarbetsprojekt 906 739 1 232 149

Övriga intäkter 60 244 540 590

5 126 983 6 003 029

Rörelsens kostnader

Utställningsersättning till distrikt -624 425 -646 500

Övriga externa kostnader  1 -3 346 200 -2 809 504

Personalkostnader  2 -1 067 557 - 2 646 021

-5 038 182 -6 102 025

RöRelSeReSultat 88 801 -98 996

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 29 612 38 872

Räntekostnader -3 041 -4 082

26 571 34 790

ReSultat eFteR FInanSIella poSteR 115 372 -64 206

ÅRetS ReSultat 115 372 -64 206

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 115 372 -64  206

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 0 250 000

Avsättning ändamålsbestämda medel - 120 000

Kvarstående belopp för året 115 372 65 794

ReSultatRäKnIng

                                    2012-01-01 
2012-12-31

2011-01-01 
2011-12-31not
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eget KapItal och SKuldeR

eget kapital

Bror Ejves fond                                                                         3 294 659 290 835

Ändamålsbestämda medel                                                 4 170 000 170 000

Balanserad vinst eller förlust 456 890 521 096

Årets resultat 115 372 -64 206

Summa eget KapItal 1 036 921 917 725

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 52 679 39 101

Övriga skulder 62 832 45 044

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          5 1 453 585  769 671

Summa KoRtFRIStIga SKuldeR 1 569 096 853 816

Summa eget KapItal och SKuldeR 2 606  017 1 771 541

poSteR Inom lInjen

Ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

tIllgÅngaR

omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

Kundfordringar 78 000 35 000

Övriga fordringar 227 338 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 194 762

305 338 229 762

Kassa och bank 2 300  679 1 541 779

Summa omsättningstillgångar 2 606  017 1 771 541

Summa tIllgÅngaR 2 606  017 1 771 541

balanSRäKnIng

  not                                      2012-12-31 2011-12-31

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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tIlläggSupplySnIngaR

allmänna upplySnIngaR 

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna 

råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från 

Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från 

Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga 

fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges 

detta i särskild ordning nedan. Principerna är oföränd-

rade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed  

de beräknas inflyta.

Avsättningar

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser  

som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 

den tidpunkt då de ska infrias.

upplySnIngaR tIll enSKIlda poSteR

not 1 arvode och konstnadsersättning 2012 2011

 Öhrlings Pricewaterhouse AB  

 Revisionsuppdrag 32 750 63 288

 Andra  uppdrag 136 123  0

 Ernst& Young AB   

 Revisionsuppdrag 50 000 0
   

  218 873  63 288 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det 
ankommer på organisationens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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not 2 personal 2012 2011

 Medelantal anställda

 Medeltalet anställda bygger på av organisationen betalda  

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
 

 Medelantal anställda har varit 2,0  4,0

 varav kvinnor 1,0 3,0

 Löner, ersättningar m.m.

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 

 har utgått med följande belopp:
 

 Styrelsen

 Löner och ersättningar 48 400 52 000
   

  48 400 52 000

 Övriga anställda

 Löner och ersättningar 728 064 1 768 264
   

   728 064 1 768 264

 Sociala kostnader 232 056 626 728

 Pensionskostnader för styrelsen   16 800

 Pensionskostnader för anställda 59 055  139 997
   

 Summa styrelse och övriga 1 067 575 2 603 789

not 3  bror ejves Fond 2012 2011

 Ingående balans 290 835 238 957

 Avsättning 0 47 619

 Ränteintäkter 3 824 4 259
   

 utgående balans 294 659 290 835

not 4 ändamålsbestämda medel 2012-12-31 2011-12-31

 Ingående balans 170 000 300 000

 Utnyttjat för ändamålet 0 -250 000

 Avsättning för ändamålsbestämda medel 170 000 120 000
   

 utgående balans 170 000 170 000
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not 5  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

 Semesterlöneskuld 41 542 16 240

 Upplupna arbetsgivaravgifter 13 053 57 609

 Periodiserade intäkter 814 335 519 845

 Organisationsutveckling 598 250 0

 Övriga upplupna kostnader 135 967  175 977
   

 Summa 1 603 147 769 671

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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Stockholm

Berit Högman Paula Hoffmann  Stig Theodorsson

Thomas Hartman Stig Hellemarck Ceylan Holago

Maria Lind  Lea Malmivirta Louise Malmström 

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Ernst & Young AB

Lars Olov Steen Anders Saxen

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2012-01-01 — 2012-12-31
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Revisionsberättelse 2012
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RappoRt om ÅRSRedoVISnIngen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Folkrörelsernas Konstfrämjande för räkenskapsåret 
2012-01-01 - 2012-12-31.  

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisions 
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen  
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder  
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information  
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som  
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i  
de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig- 
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Folkrörelsernas 

Konstfrämjandes finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

RappoRt om andRa KRaV enlIgt lagaR  
och andRa FöRFattnIngaR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning 
för Folkrörelsernas Konstfrämjande för 2012-01-01 – 
2012-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner och det är styrelsen som har ansvaret  
för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet  
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen  
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är  
ersättningsskyldig mot föreningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till- 
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

Stockholm den                 2013

Lars-Olov Stéen  Anders Saxén
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse till föreningsstämman i Folkrörelsernas Konstfrämjande, org.nr 846005-1546
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Årsredovisning 2013
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Årsredovisning för Folkrörelsernas Konstfrämjande
org.nr. 846005-1546

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31.
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Verksamheten

Konstfrämjandet är en ideell organisation bildad  

1947 som arbetar med konstbildning och med att  

föra ut konst till människor i deras vardag. Vi verkar 

i hela Sverige.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

•  Under året togs en gemensam försäkring som täcker 

all verksamhet också för distrikten (35% besparing). 

Ett redovisningssystem för ekonomi och personal 

upphandlades av SamC för förbundet och ett pilotdi-

strikt, Bergslagen, för 2014 i syfte att erbjuda alla 

distrikt ett gemensamt system från 2015.

•  Med utgångspunkt i det inriktningsbeslut som förra 

stämman tog har styrelse och anställda arbetat 

vidare med verksamhets- och organisationsutveck-

ling. Styrelsen konstaterar att vi skapat tydlighet 

beträffande arbetssätt, ansökningsförfaranden och 

ekonomihantering.

•  2013 inleddes en organisations- och verksamhetsut-

veckling med distrikten för att utveckla deras 

specialisering och spridning. Samverkan med 

Konstkonsulenterna som också har ett konstfräm-

jande uppdrag inleddes med ett årligt återkommande 

utbildningsdygn.

•  En ny logotype och ett nytt typsnitt togs fram, 

beslutades och kommer att implementeras  

under 2014.

organisationens förväntade framtida utveckling

Kommande år avser vi att fortsätta verksamhets- och 

organisationsutvecklingen genom utökat samarbete 

med medlemmar och andra konstfrämjande verksam-

heter. Genom att erbjuda smartare administration och 

effektivare kommunikation kommer vi nå längre i det 

arbetet.

2014 kommer förbundet:

•  Ta fram en treårsplan för kommunikations- 

arbetet tillsammans med professionell  

kompetens, i dialog med kansli, styrelse och refe-

rensgrupper.

•  I samråd med distrikten utarbetas en kompetensut-

vecklingsplan för styrelser och personal.

•  Erbjuda distrikten vidareutbildning i projekt- 

ledning och ekonomi. 

•  Utveckla ett konstbildningsprogram med  

nationell spridning.

•  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 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31
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Förslag till disposition av organisationens vinst

Till stämmans förfogande står 

balanserad vinst          572 263

årets vinst           13 339

        585 602

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres    585 602

        585 602

        
Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31

Resultatdisposition
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Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 4 251 336 5 066  739

Övriga rörelseintäkter 47 950 60 244

4 299 286 5 126 983

Rörelsens kostnader

Utställningsersättning till distrikt -672 300 -624 425

Övriga externa kostnader  1 -2 520 752 -3 346 200

Personalkostnader  2 -1 103 064 -1  067 557

-4 296  116 -5 038 182

RöRelSeReSultat 3 170 88 801

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 12 564 29 612

Räntekostnader -2 395 -3 041

10 169 26 571

ReSultat eFteR FInanSIella poSteR 13 339 115 372

ÅRetS ReSultat 13 339 115 372

ReSultatRäKnIng

                                    2013-01-01 
2013-12-31

2012-01-01 
2012-12-31not

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31
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tIllgÅngaR

omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

Kundfordringar 6 000 78 000

Övriga fordringar 227 559 227 338

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 110 467 0

344 026 305 338

Kassa och bank 2 414 562 2 300  679

Summa omSättnIngStIllgÅngaR 2 758 588 2 606  017

Summa tIllgÅngaR 2 758 588 2 606  017

balanSRäKnIng

2013-12-31 2012-12-31

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31
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eget KapItal och SKuldeR

eget kapital

Bror Ejves fond                                                                         3 296 191 294 659

Ändamålsbestämda medel                                                 4 170 000 170 000

Balanserad vinst eller förlust 572 263 456 890

Årets resultat 13 339 115 372

Summa eget KapItal 1 051 793 1 036 921

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 000 52 679

Övriga skulder 73 210 62 832

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          5 1 627 585 1 453 585  

Summa KoRtFRIStIga SKuldeR 1 706 795 1 569 096

Summa eget KapItal och SKuldeR 2 758 588 2 606  017

poSteR Inom lInjen

Ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

balanSRäKnIng (forts.)

 not                                    2013-12-31 2012-12-31

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31



47

tIlläggSupplySnIngaR

allmänna upplySnIngaR 

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna 

råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från 

Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från 

Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga 

fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges 

detta i särskild ordning nedan. Principerna är oföränd-

rade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad  

företaget fått eller kommer att få.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta.

Avsättningar

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser  

som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp  

eller den tidpunkt då de ska infrias.

upplySnIngaR tIll enSKIlda poSteR

not 1 arvode och konstnadsersättning 2013 2012

 Öhrlings Pricewaterhouse AB  

 Revisionsuppdrag 0 32 750

 Andra  uppdrag 0  136 123

 Ernst& Young AB   

 Revisionsuppdrag 50 000 50 000
   

  50 000   218 873 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det 
ankommer på organisationens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31
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not 2 personal 2013 2012

 Medelantal anställda

 Medeltalet anställda bygger på av organisationen betalda  
 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

 Medelantal anställda har varit 2,1  2,0

 varav kvinnor 0,55 1,0 
 

 Löner, ersättningar m.m.

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 

 har utgått med följande belopp:
 

 Övriga anställda:

 Löner och ersättningar 748 759 728 064

 Pensionskostnader 96 140 59 055
   

  844 899 787 119

 Sociala kostnader 254 921 232 056
   

 Summa 1 099 820 1 019 175

not 3  bror ejves Fond 2013-12-31 2012-12-31

 Ingående balans 294 659 290 835

 Ränteintäkter 1 532 3 824
   

  296 191 294 659

not 4 ändamålsbestämda medel 2013-12-31 2012-12-31

 Ingående balans 170 000 170 000
   

  170 000 170 000

not 5  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31

 Semesterlöneskuld 35 176 41 542

 Upplupna arbetsgivaravgifter 11 052 13 053

 Periodiserade intäkter 454 000 664 773

 Organisationsutveckling 898 688 598 250

 Övriga upplupna kostnader 228 669 135 967
   

  1 627 585 1 453 585

Årsredovisning Folkrörelsernas Konstfrämjande räkenskapsåret  2013-01-01 — 2013-12-31
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Stockholm

Berit Högman Paula Hoffmann  Stig Theodorsson

Thomas Hartman Stig Hellemarck Ceylan Holago

Maria Lind  Lea Malmivirta Louise Malmström 

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Ernst & Young AB

Lars Olov Steen Anders Saxen

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 2013
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RappoRt om ÅRSRedoVISnIngen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Folkrörelsernas Konstfrämjande för räkenskapsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31.  

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisions 
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen  
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder  
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information  
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som  
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i  
de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig- 
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Folkrörelsernas 

Konstfrämjandes finansiella ställning per den 31 december 
2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

RappoRt om andRa KRaV enlIgt lagaR  
och andRa FöRFattnIngaR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning 
för Folkrörelsernas Konstfrämjande för 2013-01-01 – 
2013-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner och det är styrelsen som har ansvaret  
för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet  
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen  
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är  
ersättningsskyldig mot föreningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till- 
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

Stockholm den                 2014

Lars-Olov Stéen  Anders Saxén
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse till föreningsstämman i Folkrörelsernas Konstfrämjande, org.nr 846005-1546



52



53



Studiecirkel för djur av Emil Borhammar, Konst i offentligheten, masterkurs på Konstfack


