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Rapport från mötet med Stockholmsmedlemmar i KFA på Sensus, Stockholm, 5 april 2018. 

Deltagare: Tony Roos, Åsa Freij Söderberg, Anders Reuterswärd, Anja Keskinen-

Reuterswärd, Johanna Engdahl, Monica Torehammar plus man.  

 

1. Lena Rydhell tog emot oss och mötet startade med att Lena från Sensus informerade om 

verksamheten och gjorde en kortfattad ledarintroduktion vilket innebär hur man jobba som 

cirkelledare hos Sensus och vilka regler detta omfattas plus olika ersättningar. 

Efter detta vidtog KFA sitt eget möte med information om verksamheten. 

 

2. Planerade och bokade utställningar redovisades, bla utställningen på Galleri Vågen i 

Åkersberga kommun nov-dec. 2018, inbjudan kommer till hösten. 

Några ur gruppen fick uppgifter att ta kontakt med kultur/utställningsarrangörer och även besöka 

dem. Det gäller Bla det kreativa klustret SUBTOPIA som ligger i Norsborg, Allaktivitetshuset i 

Sundbyberg, och folkkulturcentrum i Stockholm. 

 

3. Den nya konstnärsutredningen. 

Tony berättade om den nya konstnärsutredningen som blivit klart och bifogade en artikel från DN 

om detta. KFA har gjort ett yttrande som gått ut till massmedia och som publiceras på hemsidan och 

facebook. KFA ska sen även yttra sig över utredningens förslag. 

 

Nytt nr av vår tidning  Artär utkommer i maj, artiklar efterlyses även annonser tas emot av 

redaktionen i GBG. 

 

Den 15 april håller KFA föreningsstämma i Göteborg (kallelse och material till detta har utgått i god 

tid tíll alla medlemmar). 

 

KFA genomför en samlingsvisning i Västerås med start den 21 april på Culturen i Västerås. 10 

utställare medverkar. 

 

4. Ytterligare möten kommer att hållas med medlemmar i Stockholmsregionen. Vi är välkomna 

att göra korta workshop, kulturarr. Och kortare studiecirklar hos Sensus så vi efterlyser 

förslag från Er medlemmar. För att KFA genomför ett kulturarr. Erhåller vi 250 kr. 

5. Kansliet behöver medlemmars hjälp med att rekrytera nya konstnärer i alla åldrar. Info-

material kan skickas från kansliet så fort detta begärs, man kan hänvisa till hemsidan m m. 

Kontakta gärna gallerier och konstskolor, konstrundor runt Stockholm m m. 

 Det är viktigt att KFA nu kan utöka sitt medlemsantal vilket ger större kraft och bättre 

ekonomi. 

Mötet diskuterade möjligheten att ställa ut i Gamla stan på Galleri Norrsken och Galleri Riddaren 

där medlemmar erhåller 10% rabatt på hyran. Vi får återkomma till detta och göra en efterfrågan.  

 

Anteckningar  Tony Roos 
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