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Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2022 - 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
Bankgiro
Kontonummer
156-4897

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Sixten Hatfield
E-postadress
sixtenhatfield@gmail.com
Telefon
040-103380
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Malmö stad
205 80 Malmö
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August Palms plats 1
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Bifoga aktuella stadgar
_Stadgar för Skånes konstförening_2021.03.09.docx (19 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Medlemsantal 2021
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte

15

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

15

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2022
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 2022
Långsiktig planering 2023-2024
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 är en ideell förening som driver ett rum för konstutställningar, pedagogik, program och projekt som presenterar
olika konstnärliga positioner och perspektiv för en bred publik.
Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
OM
Skånes konstförening (SK) är en ideell förening som driver ett rum för konstutställningar, pedagogik och kulturevenemang i
stadsdelen Södra Sofielund i Malmö. Föreningen grundades 1904 av medlemmar ur det Skånska konstnärslaget och har sedan dess
haft en framträdande position i stadens och regionens konstliv. Vi presenterar olika konstnärliga positioner och kritiska samtal i
utställningar av samtidskonst, programverksamhet och pedagogiska projekt.
Verksamheten står idag på tre ben. Varje år presenterar SK ett curaterat program med utställningar och arrangemang. Sida vid sida
genomförs en omfattande programverksamhet i egen regi eller i samarbete med andra i form av konserter, releaser, samtal, dans och
performance. Det tredje benet består av pedagogiska och områdesinriktade aktiviteter tillsammans med barn, unga och vuxna i
Sofielund. Med programmet utforskar Skånes konstförening, tillsammans med konstnärer, deltagare och publik, aktuella och
avgörande konstnärliga, sociala och politiska frågeställningar, inom och utanför konstfältet.
UTSTÄLLNINGAR 2022
Feb: Stipendieutställning
Mar-apr: Curatorutställning + program
Maj: Studentutställning med konstskolan Munka (prel)
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Maj-jun: Curatorutställning + program
Sep-okt: Curatorutställning + program
Nov-dec: Curatorutställning + program
CURATORSUPPDRAGET
SK har en curatorstjänst i formen av ett tidsbegränsat förordnande med uppdraget är att arbeta fram verksamhetens konstnärliga
inriktning och huvudsakliga utställningsprogram under 2-3 år. Programmet ska förankras i staden genom lokala samarbeten och arbeta
med Malmöbaserade konstnärer samt presentera konstnärskap från resten av Sverige och världen.
STIPENDIEUTSTÄLLNING
SK årligen ut ett utställningsstipendium från Sven och Ellida Hjorts minnesfond till en ung konstnär baserad i Skåne. Efter ett open
call där allmänheten får nominera utses mottagaren av en jury från SKs styrelse. Utöver ett stipendium på 20 000 sek får mottagaren
genomföra en curaterad utställning på SK.
ARRANGEMANG 2022
Samtalsserie: To Where are We Beautifully going
Program i samarbete Black Archives Sweden (prel)
Dans: Vicky Malin, i samarbete med Barco
Övrigt: Presenteras under 2021?2022.
ARRANGEMANG
To Where Are We Beautifully Going? är en serie samtal, föreläsningar, filmvisningar och interventioner som bjuder in publiken till en
mångfald av visualitet, praktiker och tankar. Serien organiseras och curateras av Tawanda Appiah i samarbete med SKoch fortsätter
att utvecklas under 2021-2022.
Black Archives Sweden är ett samtida arkiv med afrosvenskars och svarta personer i Sveriges erfarenheter som utgångspunkt. 2021
inledde Black Archives Sweden och Skånes konstförening ett samarbete kring publika arrangemang. Samarbetet fortsätter under 2022
i form av dialog, resursdelning och publika arrangemang
Dans: SK har de senaste åren presenterad tre verk i samarbete med Barco som drivs av koreografen Dinis Machado. 2022 samarbetar
organisationerna kring presentationen av ett verk av brittiska koreografen Vicky Malin.
Övrigt: SK har under många år presenterat experimentell musik i samarbete med andra föreningar. Vi är en efterfrågad plats för
samtal, föreläsningar och litteraturevenemang.
OMRÅDESORIENTERAT PROGRAM
SK ska vara en mötesplats för boende och verksamma i Södra Sofielund och vi fortsätter att undersöka detta genom att testa olika
typer av inbjudningar och genomföra pedagogiska aktiviteter med fokus på delaktighet och konstnärliga metoder. Målet är att utforma
ett lyhört och relevant program tillsammans med målgrupperna och att öka besöken och delaktigheten från närområdet.
I dagsläget ryms dessa aktiviteter inte i vårt ordinarie program och för att fullfölja visionen söker vi om utökade anslag för att kunna
göra detta till en permanent del av vår verksamhet. Genom att utöka SK tjänstgöringsgrad skapar vi förutsättningar och arbetsvillkor
för ett strategiskt, hållbart och kontinuerligt arbete mot visionen.
SK får regelbundet förfrågningar från förskolor, skolor och folkhögskolor kring visningar, aktiviteter och workshoppar. Under
kommande år arbetar vi mot att kunna besvara dessa förfrågningar i större utsträckning. Genom att skapa kontinuitet kan vi fortsätta
och fördjupa existerande dialoger och erbjuda pedagogiska program. Hos oss får pedagogiken vara konstprojekt i sin egen rätt. Det
gör Skånes konstförening till en plattform för konstnärer med intresse för pedagogik samtidigt som vi undersöker hur deltagande inom
samtidskonsten kan se ut.
Under 2022 fortsätter SK att arbeta med kulturintresserade unga i åldrarna 15-25 i närområdet och utveckla Mitt Seved till en del av
Skånes konstförenings ordinarie verksamhet. Formen ska vara en flexibel och töjbar struktur vars innehåll utformas och omförhandlas
utifrån deltagarnas intressen, förutsättningar och behov. Hösten 2021 och vintern 2022 kommer SK söka medel för att utforma en ny
pedagogisk plan för Mitt Seved.

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-05-25 14:11

Ärendenummer
#111776

Inskickat av: Skånes konstförening
(ALBIN HILLERVIK)

Sida
4(10)

Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
PERSONAL
Skånes konstförenings ordinarie anställda består av en verksamhetsledare (60 %), curator (60 %) och koordinator/kommunikatör (40
%). Personalen anställs av föreningens styrelse.
Verksamhetsledare är sedan september 2019 är Albin Hillervik. Verksamhesledaren ansvarar för övergripande administration och
budget, verksamhetsutveckling, projektledning, viss programläggning och personalfrågor.
Janneke Schoene är föreningens koordinator och kommunikatör. Koordinatorn och kommunikatören ansvarar för marknadsföring, pr,
hemsida, sociala medier, koordinering i samband med utställningar, program och projekt samt viss administration.
C. Grace Chang innehar ett treårigt förordnande som curator. Curatorn anställs på ett tidsbegränsat förordnande (2-3 år) och ansvarar
för föreningens konstnärliga inriktning under tidsperioden.
Utöver ordinarie anställda och projektpersonal har Skånes konstförening två timanställda helgvärdar och en timanställd
utställningstekniker.
STYRELSE
Styrelsen har det huvudsakliga visionära, administrativa och ekonomiska ansvaret i organisationen. Vid årsmötet 2021 tillsattes
styrelsen nedan. Samtliga ledamöter från föregående år valdes om.
Ordinarie ledamöter:
Sixten Hatfield (ordförande)
Jonelle Twum (vice ordförande)
Lena Bergendahl (kassör)
Lucy Smalley (sekreterare)
Ana Maria Bermeo Ujueta
Jari Malta
Atoosa Farahmand
Suppleanter
Jenny Berg
Khamlane Halsackda
Andrés Días García
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 2021
Konstnärlig personal

Planerat 2022
0

0

Administrativ och teknisk personal

1,6

1,8

Övrig personal

0,3

0,4

Summering

1,90

2,20
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Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Jämställdhet och inkludering
Skånes konstförening arbetar aktivt och medvetet för att bryta den manliga och vita dominansen inom konstvärlden. Vi tänker på
representation vid nyanställningar och val av konstnärer och aktörer, organisationer och personer vi samarbetar med. Skånes
konstförening ska vara en plats där alla känner sig välkomna och representerade oavsett om du är anställd, konstnär eller publik.
Arbete mot diskriminering
Under 2019 presenterade Skånes konstförening nya riktlinjerna för hantering och motverkande av diskriminering och trakasserier.
Riktlinjerna utvärderades och reviderades under hösten 2020 för att ytterligare förbättra arbetet i strävan mot att vara en arbetsplats fri
från diskriminering och kränkningar. Följande åtgärder vidtogs:
- En ny policy om nolltolerans gentemot diskriminering i linje med diskriminerings- och arbetsmiljölagen.
- En ny handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning för förebyggande åtgärder där arbetet mot diskriminering och för jämställdhet
genomsyrar hela organisationen, från styrelsearbete till den dagliga verksamheten.
- En ny handlingsplan för den som blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar med ett förbättrat och tydligare system för hur
man ska anmäla incidenter.
- En uppförandekod för anställda, konstnärer och besökare.
- En utbildningsplan för samtliga inom organisationen med vita privilegier för att höja kunskapsnivån om rasism på individuell och
strukturell nivå.
Vi tar dessa frågor på stort allvar och förväntar sig att personer som arbetar och är engagerade inom organisation ska ha kunskap kring
detta. Vi vill bidra till att skapa en konstvärld för alla, fri från diskriminering och kränkningar och är övertygade om att vägen framåt
är att låta ett gediget inkluderingsarbete genomsyra varenda aspekt av verksamheten.
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 tillgång till HWC via KKV. Vi har fortsatt dialog med
vår hyresvärd Svenska hus kring hur våra lokaler kan anpassas ytterligare för att bli tillgängliga för personer med funktionsvariationer.
År 2021-2023 planerar vi att ta ytterligare steg i arbetet med tillgänglighet.
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 Södra Sofielund 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. Våra
lokaler omfattar 334 m2.
Fastighetsägaren Svenska hus har informerat om att de har gjort en detaljplan för omkring 200 nya hyresrätter i området. I samband
med detta planeras uppförandet av en park eller ett grönområde, någonting som vi undersöker möjligheter för dialog och samarbete
kring.
På Skånes konstförening har vi bra grundutrustning för att kunna genomföra utställningar och arrangemang i form av tv-monitorer,
ljudanläggning, mediaspelare, projektorer och verktyg. Under kommande år behöver vi köpa in nya datorer, en ny projektor och
kamera för dokumentation.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
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Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Galleri

Adress

Yta i kvm

Bragegatan 15

336

Kontraktstid t o
m

2024-01-01

För
publika
lokaler:
max antal
publik
50

Har ni utsedd brandskyddsansvarig och aktuell dokumentation av brandskyddsrutiner?
Ja
Sammanfattning av planerade förändringar 2022
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2022 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.
Inför 2022, ansöker Skånes konstförening om höjningar från samtliga bidragsgivare som ger oss verksamhetsstöd. Vi söker utökade
medel för att under 2021 göra följande insatser:
...skapa stabilitet och kontinuitet i vår pedagogiska och områdesorienterade verksamhet
...täcka för ökade generella kostnader såsom hyra, priser och arbete
...skapa goda villkor för såväl våra utställningar och program som för konstnärer, programdeltagare och personal.
...initiera projekt med fokus på att stärka Skånes konstförenings position i regionen
Långsiktig planering 2023-2024
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2023-2024.
Under kommande år står Skånes konstförening inför följande utvecklingsplaner:
2023:
...fortsätta och permanentera ovan nämnda insatser
...påbörja och fördjupa satsningen på att stärka Skånes konstförenings position i regionen
2024-2025:
...ha etablerat en tjänst om minst 50% med fokus på pedagogik och outreach
...ha skapat förutsättning för att årligen bjuda in en eller flera konstnärer att arbeta med större pedagogiska och deltagarbaserade
projekt
...ha ett etablerat och kontinuerligt arbete med tydligt regionalt perspektiv

3. Målgrupper och kommunikation
Riktar sig er verksamhet till barn och unga (0-18 år)?
Ja
Arbetar ni med involvering av barn och unga i er verksamhet?
Beskriv i så fall hur er arbetsprocess ser ut.
SK har de senaste åren genomfört omfattande program för barn och unga. Vi får regelbundet förfrågningar från förskolor, skolor och
folkhögskolor kring visningar, aktiviteter och workshoppar. Under kommande år arbetar vi mot att kunna besvara dessa förfrågningar
i större utsträckning. SK ska fungera som en länk mellan individer, grupper, skolor och konstnärer med intresse för deltagande och
pedagogik. Det gör SK till en plattform för konstnärer med intresse för pedagogik och deltagarbaserade praktiker.
Ett led i att implementera den pedagogiska visionen är att fortsätta arbeta med Mitt Seved, som föddes ur projektet Södra Sofielunds
Museum (2018-2020). Visionen är att arbeta tillsammans med kulturintresserade unga i åldrarna 15-25 i närområdet för att göra Mitt
Seved till en del av SKs ordinarie verksamhet. Formen ska vara en flexibel och töjbar struktur vars innehåll utformas och
omförhandlas utifrån deltagarnas intressen, förutsättningar och behov.
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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 Skånes konstförening en plats där olika
publikgrupper möts.
Vi vill nå ut både till den mycket initierade konstpubliken och de som besöker en konstförening för första gången. Vi gör det genom
att presentera ett både brett och spetsigt utställningsprogram.
Skånes konstförening ska vara självklar mötesplats i Södra Sofielund med ett högt deltagande och inflytande från de som bor och är
verksamma här. Med Skånes konstförenings pedagogiska och områdesorienterade verksamhet arbetar vi mot den här visionen.
Skånes konstförening är en plats där konst, teori och aktivism möts i kritiska samtal och personer som intresserar sig för frågor
kopplade till queera identiteter, antirasism, migration och dekolonisering hittar till oss.
Tack vare hiss och tillgång till HWC via KKV gör Skånes konstförening tillgängligt för personer med funktionsvariationer.
Tillgänglighetsinformationen hittas via vår hemsida, social kanaler och i nyhetsutskick.
Under kommande år arbetar Skånes konstförening mot att stärka föreningens position i regionen och att nå ut till fler bortom Malmö.
Vi tror att det finns relevans och intresse för det vi gör bortom den lokala konstpubliken i Malmö.

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.
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 2021 har vi uppmärksammats
av bl. a. C-print journal, Sydsvenskan och Konsten.net.
Under 2021 lanserar Skånes konstförening 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 innehålla ett arkiv med våra tidigare utställningar,
program och projekt.
Under de kommande åren ökar vi närvaron i våra digitala kanaler genom att arbeta i större utsträckning med digital dokumentation
och rörlig bild. I och med pandemin har vi i större utsträckning än tidigare strömmar våra program, vilket gör att fler har kunnat ta del
av vår verksamhet. Vår vision är att fortsätta genomföra program som både kan ses på plats och via digitala plattformar.
Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2021. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
Program_Black Archives.jpg (194 KB)
Digital utställning_Resurrection Lands.jpg (329 KB)
Utställning_Cia Kanthi Dark Light.jpg (260 KB)
Utställning_Wherever the sunbeam falls.jpg (338 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Hemsida

www.skaneskonst.se

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 ska presentera ett brett program som utforskar vår tids avgörande konstnärliga, sociala och politiska frågor,
inom och utanför konstfältet. Programmet ska genomsyras av dialog och delaktighet och fokusera på kritiska, experimentella och
inkluderande metoder och praktiker. SK ska vara en plats som:
- presenterar ett utställningsprogram med olika konstnärliga positioner, metoder och perspektiv.
- låter en mångfald röster tar plats på egna villkor och där såväl etablerade som oetablerade konstnärskap presenteras sida vid sida
- skapar möjligheter för att testa och experimentera med curatoriella, konstnärliga och pedagogiska metoder, strategier och uttryckssätt
- driver en områdesorienterad verksamhet och är en mötesplats av och för boende och verksamma i Sofielund
- har ett kontinuerligt program för barn och unga med fokus på konstnärliga metoder, delaktighet och pedagogik
- har en framträdande roll i det lokala, regionala och nationella konstlivet
- verkar för en inkluderande och tillgänglig konstvärld
- skapar goda arbetsförhållande för konstnärer, utövare och anställda
Den övergripande inriktningen och visionen från 2020 och framåt är starkt influerad av de senaste årens curatoriella program. Från
2018 och framåt har SKs program reflekterat över queera förhållningssätt, dekolonialisering och migration inom samtidskonsten med
ett starkt fokus på dialog och samarbete. Programmet svarade på ett behov i stadens och regionens konstliv vilket vi fortsätter att
fördjupa under kommande år. Den här hållningen leder till att vi lär oss av vårt eget program och låter verksamheten utvecklas
därefter.
Genom att ständigt föra fram frågor kopplade till jämlikhet, inkludering och tillgänglighet, både internt och i vårt program, skapar vi
en plats för fler. På så vis bidrar vi till en öppnare och mer tillgänglig kulturvärld.
I vårt områdesinriktade arbete får det här en utsträckning bortom utställningsrummet när vi undersöker hur vi kan verka utifrån
närområdets specifika förutsättningar, intressen och behov. Vi ska utvecklas i en riktning där det curatoriella, pedagogiska och
områdesorienterade arbetet integreras i högre utsträckning.
Vår struktur innebär en mängd möjligheter för Malmös konstnärer och kulturskapare. Du kan engagera dig i föreningen på olika sätt
och vi öppnar regelbundet upp för olika typer av anställningsmöjligheter. Det tidsbegränsde curatorsuppdraget och flera former för
program gör att fler får möjlighet att utveckla curatoriella praktiker genom SK.
Vi utställningsersättning till konstnärer med utgångspunkt i MU-avtalet med en tariff som ligger något högre än rekommenderade
nivåer. Vi kompenserar alltid konstnärer extra för deltagande i samtal, presentationer och performance. För varje utställning bekostas
viss produktion av nya konstverk.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2022
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

650000

Budgeterade totala intäkter

2208000

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Verksamhetsstöd 2022 - Ekonomibilaga.xlsx (19 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 eller påverkan av corona-pandemin.
2021 ligger våra verksamhetsstöd från Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd på 543 tkr, 418 tkr respektive 550 tkr.
Utöver detta har Skånes konstförening under de senaste åren disponerat projektmedel motsvarande 100-500 tkr per år.
Den totala lönekostnaden uppgår till omkring 800-900 tkr årligen, vilket inkluderar ordinarie- tim och projektanställda. 2021 betalar
omkring 330 tkr i hyra per år, en höjning med nästan 70 tkr jämfört med 2015. Resterande budget går till utställningsproduktion,
lokalkostnader, administration, marknadsföring, övrig produktion, program, mm.
För 2021 söker vi 650 tkr från Malmö Stad, 500 tkr från Region Skåne och 650 tkr från Statens Kulturråd. Uppskrivningen ska först
och främst gå till att arbeta långsiktigt och strategiskt med det områdesorienterade programmet. Vidare balanserar en uppskrivning
våra ständigt ökande kostnader för hyra, löner och ökade prisnivåer på varor och tjänster.
I och med detta gör vi en satsning på att att ha kontinuitet och långsiktighet i föreningens pedagogiska och arbetet och
programverksamhet samtidigt som vi satsar på förbättrade arbetsvillkor för kulturskapare i Malmö.

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.
Information om digitala arrangemang kan ni ange längre ner under Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö.
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. 2021

Prel. antal
publik 2021

Planerat
antal arr.
2022

Planerat
antal publik
2022

Konstutställning

Offentlig

5

3000

6

6000

Samtal/föreläsning

Offentlig

6

150

8

320

Performance

Offentlig

2

60

3

100

Visningar

Förskola/skola

5

100

10

200

Pedagogiskt projekt

Offentlig

0

0

15

300

18

3310

42

6920

Summering
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Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2021

Prel. antal publik
2021

Planerat antal arr.
2022

Planerat antal
publik 2022

Regional satsning

0

0

4

80

Summering

0

0

4

80

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 2021 och 2022 som ni inte redovisat i ovanstående frågor. Ta även med digitala
arrangemang.
Statistiken ovan utgår från en planerad ökning av aktiviteter och publik efter pandemin. Vi såg ett stort tapp 2020 men ser redan nu
under våren 2021 att publiken börjar hitta tillbaka till Skånes konstförening.
Under pandemin började vi genomföra digitala och/eller semi-digitala samtal föreläsningar och vissa performance. vilket vi planerar
att fortsätta med under 2021-2022. Statistiken ovan för samtal och föreläsningar inkluderar digitala besök.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Verksamhetsplan 2022-2.pdf (186 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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