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Inledning

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är
dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i
Värmland och utveckla sitt arbete här.

Styrelsen

Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse:
Ordförande Henric Ernstson, omval 1 år
Kassör, vice ordf. Rolf Gustafsson, omval 1 år
Ledamot Margaretha Jansson, 1 år kvar
Ledamot Jennie Dahlén, omval 2 år
Ledamot Ulrika Skog, 1 år kvar
Ledamot Margareta Säfström,1 år kvar
Ledamot Christina Bryntesson, 1 år kvar
Ledamot Åke Hasselrot, omval 2 år
Suppleant Kjell Sundberg, omval 1 år
Suppleant Kristin Andreassen, omval 1 år
Revisor Johan Magnusson nyval 1 år
Till valberedning omvaldes Lena Hindersson Jansson och sammankallande Anita Gullö.
Firmatecknare är Henrik Erntsson och Rolf Gustafsson som var för sig eller gemensamt kan göra uttag och transaktioner i föreningens namn.

Ekonomi

Då KKV inte har någon anställd utan allt arbete sker ideellt, beslutade styrelsen att KKV inför ett nytt system för
hur medlemmarna ska notera och betala nyttjandet av lokaler och material från och med mars 2021.
Det nya systemet innebär att medlemmarna själva räknar ut kostnaderna för sina uttag av material med mera, fyller i beloppen i bifogade formulär och mejlar detta till ekonomi@kkvvarmland.se. Beloppet ska samtidigt betalas
till KKV:s plusgiro. Denna arbetsuppgift ska göras efter avslutat kalenderår eller så snart materialuttaget uppgår
till 1 500 kronor.

Ett annorlunda verksamhetsår

Styrelsemöten har hållits via Teams på grund av den rådande pandemin, vilket har fungerat mycket bra. Styrelsen
har under 2020 haft 9 protokollförda möten. Protokollen finns tillgängliga på KKVs hemsida.
2020 har varit ett annorlunda år, ett år med Covid-19. KKV har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Handsprit har funnits i verkstäderna och information finns på KKVs hemsida.
Styrelsen beslutade att KKVs grafikverkstad skulle bokas till medlemmar inom riskgruppen 1 ½ dag per vecka.
Covid-19 har i högsta grad påverkat verksamheten och medlemmarna vid KKV: inställda utställningar och studiebesök, uteblivna möten med kollegor, inställt öppet hus i december och uteblivna kurser. En havererad keramikugn och inbrott i skulpturverkstaden där verktyg och ett nytt svetsaggregat blev tjuvarnas byte, var båda mycket tråkiga händelser under detta annorlunda verksamhetsår.
Många medlemmar anmälde sitt intresse för att delta i någon av KKVs verkstadsgrupper, även kallelse till dessa
grupper uteblev på grund av pandemin. KKV är beroende av alla medlemmars stöd och hjälp i verkstäderna, så
styrelsens förhoppning är att dessa grupper kan starta upp under 2021.
Ett ljus i denna mörka tid är:
att medlemmarna skapat fantastiska konstverk vid våra verkstäder
att KKV beviljades ekonomiskt bidrag till en ny skrivare, som köpts in och installerats.
att KKV beviljats 20.000 kronor i bidrag från Region Värmland till internutbildning inom varmglas.

Grafik

KKV bokade 1,5 dagar/vecka för medlemmar inom riskgruppen, när det gäller Covid-19. Under 2020 har medlemmar träffats i lokalen och arbetat med grafik under hela 2020. Dessa dagar har varit ytterst betydelsefulla för att
bryta social isolering, för att utbyta tankar och ideer.
En ny storformatsskrivare inköptes och installerades genom ett bidrag från Statens Kulturråd.

Glasverkstaden

I slutet av året beslutades att köpa ett bästerskåp för blästring av glas som i skrivande stund är installerat. Säg hej
till vår nya tillökning

Snickeriverkstaden

Inventering och planering är genomförd vad gäller snickeriverkstaden. Ukrika Skog har tagit fram underlag till
den utrustning och de verktyg som bör köpas in under 2021, så som hyvelbänk och pelarborr. Margaretha Jansson ansvarade för kontakter, prisuppgifter och inköp av ett blästerskåp. Inköp godkända av styrelsen under 2020.

Skulpturverkstaden

En verkstadsgrupp finns inom skulptur. Någon gång mellan juli och september 2020 havererade den stora keramikugnen på grund av felaktig användning, av någon okänd medlem. Det är stora sprickor i ugnen, fem värmerör har gått sönder mm. Kristin Andreassen och Ulrika Skog har under året lagt ner ett stort arbete genom att
kontakta företag och expertis, för att få råd och kostnadsförslag inför den kommande renoveringen. Ett arbete
som fortsätter under 2021. Ett stort tack till Kristin och Ulrika. Trots en havererad ugn har medlemmarna skapat
fantastiska skulpturer genom bränning i den lilla ugnen och deltagit i de utställningar som trots pandemin klarat
Folkhälsomyndighetens krav.

KKV på nätet

Idag finns information om KKV på följande sidor:
http://www.kkvvarmland.se/
KKV Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland | Facebook
KKV Värmland Endast för Medlemmar | Facebook
KKVs hemsida uppdateras kontinuerlig där du som medlem får information om allt som du bör veta.
KKVs offentliga sida och KKVs sida endast för medlemmar på Facebook är mycket uppskattade med många besökare och följare. På KKVs offentliga sida presenteras medlemmarna och deras konstverk. Där finns även fotografier
och information om det vardagliga arbetet på KKVs grafik- skulptur- och snickeriverkstad.

Studiebesök

Region Värmland i form av avdelningen för kultur och bildning har varit på studiebesök, alla tjänstemän och chefer. Ett mycket lyckat möte. Margaretha Jansson, Åke Hasselroth och Henrik Erntsson var på plats och presenterade verksamheten.
Under mars 2020 fick medlemmarna möjlighet att lämna in konstverk tillverkade på KKV till försäljning i Grafikverkstaden. Några besökare åt gången fick möjlighet att se konstverken, vid olika tidpunkter. Bland de inbjudna besökarna fanns bland annat Region Värmlands konstenhet samt representant från Karlstads kommun. Besökarna fick en guidad visning och presentation av verksamheten. Försäljningen var mycket god trots ett minimum
av inbjudna besökare.
Denna visning av konst blev den enda under 2020 och vår förhoppning står nu till ett bättre 2021 med öppet hus
och visning av medlemmarnas konstverk vid fler tillfällen.

Offensiv KKV

KKVs styrelse beslutade att anordna ett möte på KKV 20/2 med anledning av det växande hotet mot den fria
konsten. Margareta Jansson är initiativtagare och samordnare i gruppen Offensiv KKV. Syftet är att som enskild
konstnär få stöd genom möten med andra konstnärer. En grupp som vill arbeta för den fria konsten på en armslängdsavstånd och för demokratins bevarande. Genom aktiviteter, argument och utbildning. 17 personer deltog
på mötet.
Marita Axelsson Nordlund Utvecklare bild och form/ Regional visual art coordinator vid Region Värmlands kulturavdelning var inbjuden och informerade om det arbete som görs inom Region Värmland och den samverkan
som bedrivs med olika grupper, där alla som är engagerade i frågan kan delta. Region Värmland kan hjälpa till
med samordning ex. bjuda in till föreläsningar utifrån våra önskemål och behov. Region Värmland samverkar med
grupper där KKV inledningsvis kan vara bas för möten, men som på sikt kan utvidgas till alla som är engagerade i
frågan.

Verksamhetsplanering 2021
1. Styrelsens fortsätter arbetet med KKVs rutiner, visioner och utveckling av verkstäderna. KKVs stadgar
kommer att uppdateras under 2021.
2. Fortsatt arbete att aktivt rekrytera nya medlemmar. Nya medlemmar ska introduceras, detta sker
genom att den nya medlemmen tilldelas en person som jobbar med de tekniker som medlemmen har
markerat i sin ansökan och på detta sätt kan introduktion av de specifika ytorna och områdena bli bättre.
3. Offensiv KKV ska återuppta arbetet om konstpolitiken, demokratin och konstens frihet. KKV ska via
konstkonsulenten Marita Axelsson Nordlund bjuda in Artlab Gnesta för att presentera sig och prata om
hur de jobbar, KKV kan då bjuda in olika konstellationer för att ha rundabordssamtal och utbyta tankar
och idéer hur vi gemensamt ska kunna värna konstnärens oberoende.
4. Fortsatt arbete att göra KKV känt, genom inbjudningar till öppet hus, kurser, studiebesök och visning
av konst med försäljning.
5. Fortsatt upprustning av skulptur- och snickeriverkstaden under hela 2021.
6. Uppstart av projektet Artist in Residence. Margaretha Jansson har ansökt om bidrag till projektet vilket
Region Värmland har beviljat. Ett projekt där KKV tar emot 2 konstnärer i maj månad 2022. En internationell konstnär och en konstnär med medlemskap inom KKV. Konstnärerna ska arbeta inom grafik. Utlysning/open call går ut i början på hösten 2021.
7. Uppmana alla medlemmar att hjälpa till med verkstädernas upprustning och lokalvård dvs. att städning av kök och toaletter sker kontinuerligt för allas trevnad.
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