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Inskickat av: Skånes konstförening (ALBIN HILLERVIK)

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2021 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Skånes konstförening

Organisationsnummer
846000-5807

Adress
Bragegatan 15

Postnummer och ort
21430 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ALBIN HILLERVIK

E-postadress
albin@skaneskonst.se

Telefon
040103380

Mobiltelefon
0735824172

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.skaneskonst.se

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Bankgiro

156-4897

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Laura Hatfield

E-postadress

Telefon

laurahatfield@gmail.com

0709991048

Bifoga aktuella stadgar
Stadgar fo&#776;r Ska&#778;nes konstfo&#776;rening.pdf (41 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen

14

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

14

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2021
För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en
kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.
Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:
Målsättning
Verksamhetsbeskrivning
Organisation och personal
Jämställdhet
Lokaler och utrustning
Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Långsiktig planering 2022-2023
Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni
förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.
Målsättning
Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.
Skånes konstförening ska driva ett utställningsrum för samtidskonst, kultur och pedagogik med ett brett program med fokus på
konstnärliga, sociala och politiska frågor - inom och utanför konstfältet.
Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
Skånes konstförenings (SK) verksamhet står på tre ben. Vi presenterar ett curaterat program med utställningar och programpunkter. Vi
genomför pedagogiska och områdesinriktade aktiviteter tillsammans med barn, unga och vuxna i SKs närområde med fokus på
inflytande och delaktighet. Det tredje benet består av övrigt program och omfattar bl a studentutställningar, konserter, dans, releaser
och samtal - i egen regi eller i samarbete med andra.
Med programmet utforskar SK aktuella konstnärliga, sociala och politiska frågeställningar - inom och utanför konstfältet. Programmet
ska genomsyras av dialog och delaktighet och genomföras med fokus på kritiska, experimentella och inkluderande metoder och
praktiker.
I vårt områdesinriktade arbete får det en utsträckning bortom utställningsrummet när vi undersöker hur vi kan arbeta med
lokalområdets specifika förutsättningar, intressen och behov. Vi vill utvecklas i en riktning där det curatoriella och
pedagogiska/områdesorienterade arbetet integreras i högre utsträckning med ett ökat fokus på dialog, delaktighet och samarbete.
CURATORSUPPDRAGET
SK har en curatorstjänst i formen av ett tvåårigt förordnande. Curatorn ska förankra programmet i staden genom lokala samarbeten och
konstnärer samt presentera konstnärskap från resten av Sverige och världen. Nuvarande curator C. Grace Changs fokuserar 20202021
på dekoloniala praktiker, queertoeri, kritiska rasstudier och spekulativa framtider i ett program uppdelat i fyra kapitel:
- sanctuary and selfhoods (vt 2020)
- film x art x community (ht 2020)
- mining histories for release in the present (vt 2021)
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- collaborative speculative futures (ht 2021)
PROGRAM 2021
Jan-feb
Sven och Ellida Hjorts stipendieutställning 2020. Konstnär TBA. Curator: Tawanda Appiah
Vinter/vår
Vicky Malin (UK), Unfolding Questionnaire, performance. Curator: Albin Hillervik
Mar-apr
Danielle Braithwaite Shirley (UK) och Sandra Mujinga (SE/GE), grupputställning + program. Konstnärer preliminära. Curator: C.
Grace Chang
Mar-dec
Speculative Futures, programserie med föreläsningar, performance och artist talks kopplade till årets utställningsprogram.
Medverkande TBA. Curator: C. Grace Chang
Maj
(Prel) Munka Konstskola, studentutställning. Curator: TBA.
Maj-jun
Vincent Chang (US), soloutställning + program. Curator: C. Grace Chang
Sep-okt
LealVeileby(SE), Kenji Hirotomi (US) och Yankun Yang (US), grupputställning + program. Konstnärer är preliminära. Curator: C.
Grace Chang
Nov-dec
Saadia Hussain (SE) och Mahoyo (SE), grupputställning + program. Konstnärer är preliminära. Curator: C. Grace Chang
+ övrigt program som planeras och presenteras under 20202021.
OMRÅDESPROGRAM
SK ska vara en mötesplats för boende och verksamma i Seved/Södra Sofielund. Vi vill att fler personer från området att hitta till våra
arrangemang, att våra lokaler användas som mötesplats i större utsträckning, att delaktigheten från boende i närområdet ökas och att
våra pedagogiska aktiviteter för barn och unga stärks. Programmet ska vara lyhört, relevant och utformat tillsammans med
målgruppen.
Barn och unga
SK har de senaste åren genomfört omfattande projekt för barn och unga. Vi har märkt av en efterfrågan av aktiviteter på SK från
skolor och förskolor, vilket vi i dagsläget inte alltid kan svara på. Vi vill kunna erbjuda detta i större utsträckning än vad vi gör idag
och fördjupa existerande dialoger och erbjuda pedagogiska program med fokus på närområdet, delaktighet och konstnärliga metoder.
Under året söker vi också medel för lovaktiviteter och deltar i Malmöfestivalens barnland.
Mitt Seved
2021 fortsätter vi utveckla Mitt Seved - program och aktiviteter som riktar sig till unga och unga vuxna i närområdet. Tillsammans
med målgruppen vill vi göra Mitt Seved till en del av SKs ordinarie verksamhet i formen av en flexibel och töjbar struktur vars
innehåll utformas och omförhandlas utifrån deltagarnas intressen och behov.
STIPENDIEUTSTÄLLNING
Sedan 2017 delar SK årligen ut ett stipendium från Sven och Ellida Hjorts minnesfond till en ung konstnär baserad i Skåne. Utöver
stipendiet på 20 000 sek får mottagaren göra en curaterad utställning på SK.
KONSTSKOLAN MUNKA
SK upplåter sedan tre år tillbaka sina lokaler till Konstskolan Munkas elevers årliga avgångsutställning.
DANS
Under de senaste åren har SK varit ett rum för dans och koreografi. Vi har märkt av en ökad förfrågan från dansare och koreografer
som vill presentera verk hos oss. Under året har vi haft dialog med verksamma inom fältet i Malmö för att undersöka hur vi skulle
kunna bli relevant plats för dans och koreografi.
MUSIK
Musikföreningen Nytt Arkiv besöker SK 1-2 gånger per år för konserter. Samarbetet fortsätter under 2021.
ÖVRIGT
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SK är en efterfrågad plats för konserter, releaser och samtal och vi tackar ofta ja till arrangemang som är i linje med SKs övergripande
vision.
SE VERKSAMHETSPLANEN FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
Skånes konstförening (SK) är en ideell förening. Vid årsmötet varje år väljs föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för
ekonomi, personal, arbetsmiljö och långsiktigt visionsarbete. SKs ordinarie anställda består av verksamhetsledare (50 %), curator (50
%) och koordinator/kommunikatör (40 %).
Till verksamhetsledarens uppgifter hör övergripande koordinering och administration, den dagliga ekonomin, programläggning,
verksamhetsutveckling, personal- och lokalfrågor och att representera verksamheten vid möten, konferenser, seminarier etc.
Verksamhetsledare sedan september 2019 är Albin Hillervik.
Koordinatorn/kommunikatörens roll är att kommunicera verksamheten utåt: sociala medier, pr, hemsida och nyhetsbrev. Rollen
innefattar även koordinering och praktiskt arbete med utställningar och program. Janneke Schoene är anställd som
koordinator/kommunikatör sedan sommar 2019.
Curatortjänsten är utformad som ett tidsbegränsat förordnande med uppdraget att utforma verksamhetens konstnärliga inriktning och
huvudsakliga utställningsprogram under två år. Curatorn söker tjänsten med en curatoriell vision som sjösätts i dialog med personal
och styrelse. Formen ger möjlighet att under perioden utgå från SK och undersöka specifika metoder, frågor och tematiker inom och
genom samtidskonsten. C. Grace Chang innehar förordnandet sedan januari 2020.
Genom Region Skånes bidrag Ung Kraft är Mariam Altamimi anställd som projektmedarbetare på 25 % med fokus på pedagogiskt och
områdesorienterat arbete. Eftersom tjänsten försvinner när finansieringen upphör 2020 vill vi 2021 höjda verksamhetsstöd öka den
ordinarie tjänstgöringsgraden från 1,4 till 1,7 så att detta arbete blir en del av den ordinarie verksamheten.
Utöver ordinarie anställda och projektpersonal har SK två timanställda helgvärdar. Vi anlitar teknisk personal på konsultbasis vid
installation av nya utställningar.
Styrelse
Vid årsmötet 2019 tillsattes följande styrelse:
Ordinarie ledamöter:
Laura Hatfield, konstnär (omval, ordförande)
Ana Maria Bermeo Ujueta, museipedagog (omval, vice ordförande)
Lena Bergendahl, konstnär (nyval, kassör)
Lucy Smalley, konstnär och pedagog (nyval, sekreterare)
Jari Malta, curator och skribent (omval)
Atoosa Farahmand, konstnär och projektledare (nyval)
Andrés Días García, konstnär och poet (nyval)
Suppleanter:
Jenny Berg, konstnär (nyval)
Khamlane Halsackda, dansare och koreograf (nyval)
Jonelle Twum, genusvetare (nyval)
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Personal - omfattning
Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1
halvtidsanställd under hela året 1,5.
Konstnärlig personal: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer,
författare etc.
Administrativ och teknisk personal: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.
Övrig personal: städpersonal, garderobspersonal etc.
Preliminärt 2020

Planerat 2021

Konstnärlig personal

0,5

0,6

Administrativ och teknisk personal

0,9

1,1

0

0

1,40

1,70

Övrig personal
Summering

Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Skånes konstförening arbetar aktivt och medvetet för att bryta den manliga och vita dominansen inom konstvärlden. Vi tänker
medvetet på frågor om representation när vi väljer vilka konstnärer, aktörer, organisationer och personer vi samarbetar med. SK ska
vara en plats där alla känner sig välkomna och representerade.
Frågor och tematiker kopplade till feminism, dekolonialisering och hbtqia genomsyrar SKs utställningsprogram. Det gör att vi även i
verksamheten arbetar utåtriktat, bidrar till perspektiv och genererar kunskap kring dessa frågor.
SKs styrelse består 2020 av 10 personer fördelat på 7 kvinnor och 3 män. Personalen, ordinarie såväl som projekt- och timanställda,
består 2020 av 6 personer fördelat på 4 kvinnor och 2 män. Under 2019 var fördelningen 34 kvinnor, 4 män och 4 ickebinära bland
medverkande konstnärer och i vår övriga programverksamhet 27 kvinnor, 8 män och 1 ickebinär.
2018 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att se över våra rutiner och riktlinjer mot trakasserier och diskriminering såväl internt som i
vår publika verksamhet. Under 2019 presenterades en ny policy och nya riktlinjerna för motverkande och hantering av diskriminering,
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Dessa riktlinjer och policys ska delas med samtliga som arbetar på SK: konstnärer,
tillsvidareanställda, projektanställda och timpersonal.
Till detta arbete hör vårt arbete med tillgänglighet. Sedan hösten 2015 strävar vi efter att ha samtlig information som publiceras på vår
hemsida och skickas ut via mail tvåspråkig. Under 2019 påbörjades arbetet med en ny och mer användarvänlig hemsida.
Vi har dialog vår hyresvärd Svenska hus kring hur våra lokaler kan anpassas ytterligare för att bli tillgängliga för människor med olika
funktionsvariationer och har i samråd med andra hyresgäster föreslagit åtgärder för hur hissen ska bli lättare att använda av besökare
och hur besökare ska kunna hitta till lokalen på bästa sätt. Åren 20202022 planerar vi att ta ytterligare steg i att tillgänglighetsanpassa
våra lokaler.
Lokaler och utrustning
Beskriv här nuläge och planering för
permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö
teknik och utrustning
Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.
Skånes konstförening ligger i Seved i Malmös södra innerstad, på andra våningen i ett gammalt industrihus, från början del av Kürzels
textilfabriker. I samma byggnad finns även Lilith Performance studio, KKV och flera ateljéer och ateljékollektiv.
Lokalerna omfattar 334 m2 och innehåller ett större och ett mindre galleri, ett café med plats för publika arrangemang, kontor med 3-4
kontorsplatser och förrådsutrymmen.
Vi undersöker för närvarande möjligheten att på sikt skaffa nya lokaler i området som är bättre anpassade till våra behov. Mer
information i nästa avsnitt.
På SK har vi en god grundutrustning för att kunna genomföra utställningar och arrangemang: tv-monitorer, ljudanläggning,
mediaspelare, projektorer, verktyg. Under 2021 kommer vi behöva köpa in nya datorer till kontoret samt en ny projektor och kamera
för dokumentation. Vårt medlemskap i KKV ger oss tillgång till bil och verkstäder.
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Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Galleri, kontor, café

Adress

Kontraktstid t o
m

Yta i kvm

Bragegatan 15

334

2021-01-01

För
publika
lokaler:
max antal
publik
100

Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2021 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning,
organisation, personal och lokaler.
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Skånes konstförening söker för uppskrivning av verksamhetsstöden för att skapa förutsättningar för att arbeta strategiskt, långsiktigt
och hållbart mot vår vision.Förbättrade arbetsförhållanden och ökad produktionsbudget hjälper oss att nå målen.
2021 vill att föreningen ska stå stabilt på alla tre ben (curatoriella, områdesorienterade och programinriktade). Idag är det pedagogiska
och områdesorienterade arbetet avhängt projektmedel och saknar därför den långsiktighet som krävs för att SK ska bli en kontinuerlig
mötesplats i S. Sofielund.
2021 vill SK:
- öka ordinarie tjänstgöringsgrad från 1,4 till 1,7 och höja grundlönerna till en skälig nivå
- skapa en permanent budget för områdesorienterat arbetet
- öka produktionsbudgeten för utställningar, pedagogik och områdesprojekt
Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
Med ökade verksamhetsstöd vill 202223 öka tjänstgöringsgraden till minst 2,0 för att skapa tre större, mer hållbara, tjänster: VL
(80%), curator (60%) och en ny tjänst som kombinerar kommunikatör med outreach och pedagogik (60%) för att kunna arbeta hållbart
och långsiktigt med den områdesorienterade verksamheten.
Vi vill kunna skapa kontinuerliga pedagogiska residens som SK:s pedagogiska profil där konstnärer med intresse för deltagande och
pedagogik har SK som hemvist under längre perioder och skapar konstnärliga aktiviteter tillsammans med barn och unga.
För att verkligen uppfylla vår områdesorienterade vision undersöker SK möjligheten att få nya lokaler i Seved för bättre tillgänglighet
och synlighet. Vi vill både arbeta och befinna oss närmare vårt närområde.

3. Målgrupper och kommunikation
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Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?
Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande
målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.
Skånes konstförening ska vara en plats för stadens, regionens och landets konst- och kulturintresserade. Att presentera
konstutställningar sida vid sida med musik, litteratur, samtal, aktivism och dans gör SK en plats där olika publikgrupper möts.
SKs program som reflekterar queera identiteter, migration och dekolonialisering har gjort SK till en plats där konst, teori och aktivism
möts i kritiska samtal. Det resulterar i att många med specifika intresserade för dessa frågor, inom och utanför konstfältet, hittar till
oss.
Vi märker att korsbefruktningen av konstformerna, tillsammans med ett program som reflekterar över ovan nämnda frågor, fyller ett
behov i stadens konstliv då gensvaret från publiken under de senaste två åren varit mycket positivt.
Vi vill att SK ska vara självklar mötesplats i Seved/Södra Sofielund med ett högt deltagande och inflytande från de som bor och är
verksamma här. Med SKs pedagogiska och områdesorienterade verksamhet arbetar vi mot visionen genom att skapa program för
yngre publik och för boende och verksamma i vårt närområde. Vi vill att fler personer från området att hitta till våra arrangemang, att
våra lokaler i större utsträckning ska användas en mötesplats, att delaktigheten från boende i närområdet ökas och att våra pedagogiska
aktiviteter för barn och unga stärks.
Vi tror att det fyller ett behov och kan bidra till positiv utveckling i området då det i dagsläget inte finns några andra mötesplatser med
SK:s specifika fokus i Seveds omedelbara närhet: vår inriktning på samhällsengagerad konst och pedagogik kompletterar de redan
existerande mötesplatserna såsom Röda korset, Garaget, Konstkupan, Arena 305, mm.
Vi har inte det exakta svaret på hur SK kan bli en plats av och för Seved/Södra Sofielund, men genom att testa och genomföra
pedagogiska aktiviteter med fokus på delaktighet och konstnärliga metoder fortsätter vi att undersöka hur vi kan uppnå detta. Målet är
att kunna utforma ett lyhört och relevant program tillsammans med målgruppen.

Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
Skånes konstförening marknadsför verksamheten framför allt genom nyhetsbrev, sociala medier (Facebook och Instagram) och
posters. Vi lägger upp våra aktiviteter på Malmö stads aktivitetskalender, annonserar i Konstkalendern och våra arrangemang
marknadsförs av ABF.
För våra områdesorienterade aktiviteter arbetar vi uppsökande med flyers på relevanta platser och genom att posta våra evenemang i
specifika sociala kanaler. Genom att öppna upp verksamheten och låta andra personer och organisationer skapa program hos oss
arbetar vi också strategiskt med att nå ut till målgrupperna. Här är caféet en stor draghjälp och gör SK till en attraktiv plats för olika
typer av arrangemang.
Vi skickar ut pressreleaser i samband med utställningar och bjuder in till pressvisningar. Våra utställningar och evenemang recenseras
och får regelbundet uppmärksamhet i lokal, regional och ibland nationell media. Under första halvåret 2020 har vi uppmärksammats i
Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Kunstkritikk.
Sommaren 2020 lanserar SK en ny hemsida med ny grafisk profil. Syftet är att skapa en mer användarvänlig plattform som
representerar och förmedlar verksamheten på ett bättre vis. Hemsidan ska också innehålla ett arkiv med våra tidigare utställningar,
program och projekt.
Under de kommande åren ökar närvaron i våra digitala kanaler. I samband med utställningarna 2020 kommer vi arbeta i större
utsträckning med dokumentation och rörlig bild för att publicera i våra sociala kanaler och på Youtube. Vi kommer att genomföra
korta filmade intervjuer med konstnärerna och undersöker möjligheten att lansera en podcast. Vi ser satsningen som en förlängning av
utställningsarbetet att låta konstnärernas röster ta plats i våra sociala kanaler gör att vi tillgängliggör SK för fler och konstnärerna
arbete får mer uppmärksamhet och spridning.
Under året har vi ökat antalet som följer oss via sociala medier som och vi har i skrivande stund omkring 4100 följare på Facebook och
2000 på Instagram. Omkring 2500 personer prenumererar på SKs digitala nyhetsbrev.
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Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
SK_youtube_dokumentation Munka konstskola.png (619 KB)
SK_youtube_video interview Mandhla Ndubiwa.png (1,25 MB)
Munka_utsta&#776;llning_affisch.jpg (2,17 MB)
Mandhla poster final.pdf (216 KB)
Ikram Abdulkadir_Poster.pdf (616 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Hemsida

www.skaneskonst.se

Youtubekanal

https://www.youtube.com/channel/UCjshweQ_iLoIPRI9lyy-RVw

4. Resultat och effekter
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Resultat och effekter
Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till
utveckling av Malmös kulturliv
god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
Skånes konstförening övergripande inriktning och vision från 2020 och framåt är starkt influerad av de senaste årens curatoriella
program. De första två åren med curatorstjänsten reflekterade över queera identiteter, migration och dekolonialisering i samtidskonsten
med ett starkt fokus på dialog och samarbeten bortom SK.
Vi lärde oss att dessa frågor och arbetsätt svarade på ett behov i stadens och regionens konstliv, vilket vi vill fortsätta svara på under
kommande år.
Bredden på vår programverksamhet gör att många hittar till oss: SK är en plats där olika publikgrupper med olika intressen,
bakgrunder och geografiska hemvister i staden möts.
SK inriktning bidrar också till stadens konstliv genom att vara en plats där man kan testa och experimentera med konstnärliga,
curatoriella och pedagogiska strategier och tillvägagångssätt. Curatorsmodellen gör att nya konstnärskap introducers vilket ger en
injektion till Malmös konstliv.
Att vi alltid är öppna för nya samarbeten och förslag på programpunkter gör SK till en plats där man kan vända sig för att testa en ny
idé och skapa program.
Vår placering i Malmö bidrar till stadens och områdets konstliv då vi som en av få konstinstitutioner i området har regelbunden publik
verksamhet. Det områdesinriktade arbetet leder till att vi undersöker hur vi kan verka utifrån lokalområdets specifika förutsättningar,
intressen och behov. Det gör oss synliga och tillgängliga för boende och verksamma i Seved/Södra Sofielund.
Vi erbjuder goda arbetsvillkor för kulturskapare i Malmö genom att alltid betala ersättning till de som medverkar i olika arrangemang.
Ett led i detta är att vi erbjuder utställningsersättning som ligger över MU-avtalets rekommenderade nivåer.
Sammantaget resulterar vårt arbete i att Skånes konstförening
presenterar ett utställningsprogram av högsta kvalitét med olika konstnärliga, politiska och pedagogiska metoder, perspektiv och
positioner.
skapar program där marginaliserade röster tar plats på sina egna villkor och etablerade och oetablerade konstnärskap presenteras, sida
vid sida.
...utvecklar stadens konstliv på diskursiv nivå när ovan nämnda röster och positioner delar sitt arbete genom samtal och föreläsningar.
skapar möjligheter för experimentera med och testa olika curatoriella, konstnärliga och pedagogiska metoder, strategier och
uttryckssätt.
driver områdesorienterad verksamhet och är en mötesplats av och för boende och verksamma i Seved/Södra Sofielund med fokus på
delaktighet, långsiktighet och hållbarhet.
...breddar bilden av hur en konstförening kan verka samtidigt som vi undersöker hur en liten konstinstitution kan arbeta nära ett
lokalsamhälle och bidra till positiv utveckling i det.
har program för barn och unga med fokus på konstnärliga metoder, delaktighet och pedagogik.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2021
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

600000

Budgeterade totala intäkter

2020000

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Skanes konstforening - Verksamhetssto&#776;d 2021 - Ekonomibilaga.xlsx (17 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Kommentarer till ekonomibilagan
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan
viktig information kan handla om större förändringar.
Inför år 2021, söker Skånes konstförening för en uppskrivning av verksamhetsstöden om totalt 295 tkr. Uppskrivningen ska gå till att
skapa förutsättningar för att arbeta strategiskt, långsiktigt och hållbart mot visionen. Vi söker verksamhetsstöd om 550 tkr från
Kulturrådet, 450 tkr från Region Skåne och 600 tkr från Malmö stad. De utökade verksamhetsstöden ska gå till att:
- öka tjänstgöringsgraden hos ordinarie anställda från 1,4 till 1,7 för att ha arbetstid till att arbeta strategiskt mot visionen samt höja
grundlönerna till en skälig nivå.
- skapa en permanent budget för det pedagogiska områdesorienterade arbetet för att öka deltagandet i verksamheten.
- öka produktionsbudgeten så vi kan genomföra mer resurskrävande utställnings- och områdesprojekt samt presentera rigorös
programverksamhet tillsammans med utställningarna.
För mer information, se bifogad budget och verksamhetsplan.
Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
Publika arrangemang i Malmö
Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i
uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.
Typ av arrangemang
Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.
Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.
Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.
Publikantal
Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler
eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang

Målgrupp

Prel. antal
arr. 2020

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

Utställningar

Offentlig

5

2000

6

4000

Samtal/föreläsningar

Offentlig

6

240

8

400

Dans/performance

Offentlig

4

120

8

320

Konserter

Offentlig

2

160

2

200

Litteratur: releaser och uppläsningar

Offentlig

2

100

4

200

Lovaktiviteter

Offentlig

1

25

3

100

Pedagogiska workshoppar

Förskola/skola

4

100

8

200

Malmöfestivalens barnland

Offentlig

0

0

1

1500

24

2745

40

6920

Summering
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Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

Erlandssonska konstfonden

0

0

2

2

Summering

0

0

2

2

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Nej
Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Nej
Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2020 och 2021 som ni inte redovisat i ovanstående frågor.
På grund av rådande situation med covid 19 räknar med en nedgång i aktiviteter och verksamhetsbesök.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Ska&#778;nes konstfo&#776;rening_verksamhetsplan_2021.pdf (313 KB)
Detaljerad budget_Skanes konstforening_2021 - Blad1.pdf (67 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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