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Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland 

Verksamhetsberättelse 2022 

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, svets m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i 
Värmland och utveckla sitt arbete här. 

Styrelse 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag välja följande ledamöter för åren till 

och med årsmötet 2021 och 2022  

Omval: 

Ordförande Henric Ernstson ordinarie val på 1 år 

Vice Ordförande Rolf Gustafsson ordinarie val på 1 år   

Ledamot Christina Bryntesson ordinarie val på 2 år 

Ledamot Margaretha Jansson ordinarie val på 2 år 

Ledamot Ulrika Skog ordinarie val på 2 år 

Ledarmot Annika Berglund val på 2 år 

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen till och med årsmötet 2022: 

Ledamot Åke Hasselrot 

Ledamot Jennie Dahlen 

Suppleant Kjell Sundberg 

Suppleant Kristin Andreassen 

Suppleant Anders Augustsson 

 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag välja Gunnar Norrman till revisor, för 
tiden till och med årsmötet 2023 
Årsmötet beslutade välja följande ledamöter i valberedningen under ett år, till och med 
årsmötet 2023: 
Anita Gullö och Lena Hinderson Jansson, med Lena Hinderson Jansson som sammankallande. 

Årsmötet beslutade att årsavgiften på 400 kronor är oförändrad 
under nästkommande år, det vill säga till 2023. 
KKVs styrelse har under 2022 haft 11 styrelsemöten, inkluderande årsmöte och konstituerande 
styrelsemöte. Protokollen finns på KKVs hemsida. 

Nya stadgar antagna vid årsmötet 2022-04-02 

Styrelse har under 2022 arbetat fram nya stadgar för KKV, vilka antogs på Årsmötet 2022-04-02 

stadgarna finns att läsa på KKVs hemsida. 

Ekonomi 

Under året har KKV-Värmland erhållit ekonomiskt stöd från Karlstad kommun, Region Värmland samt 

Statens Kulturråd. 

Medlemsantal 
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KKV har idag 77 betalande medlemmar. Styrelsens målsättning är att rekrytera fler medlemmar 
bland annat genom att erbjuda studiebesök 
 

Nya medlemmar 
Martin Elterman, Matilda Nordenström, Matilda Forsberg, Suzanna Asp och Johan Svensson hälsas 
välkomna till KKV  
 

Verkstadsgrupper 
Vid KKV finns ett flertal verkstadsgrupper till vilka medlemmarna kan anmäla sitt intresse att delta 
utifrån medlemmens konstnärliga verksamhet på KKV ex. på verkstadsgrupper är Glas, metall, grafik 
och trä. Verkstadsgrupperna är en mötesplats för medlemmarna där man kan föra samtal om konst, 
utbyta idéer, ingå i olika nätverk och där man kan upprätta olika samarbetsprojekt. I 
verkstadsgrupperna planeras inköp, skötsel och utveckling av verkstaden. KKV bedrivs kollektivt 
innebär att alla medlemmar har skyldighet att samverka, visa ömsesidig respekt och hänsyn till 
varandras olikheter. 
Alla medlemmar ska medverka i den praktiska skötseln av verkstäderna. 

 

Inköp under 2022 
Ett sprutskåp  för keramik, blästerskåp till glas och Täljhäst till snickarverkstaden är en del 
uppdateringar som skett under året. 
 
 

 

 

 

Upprustning av KKV Skulptur 
Stort tack till alla medlemmar som ställt upp och hjälpt till med upprustningen av KKV skulptur, en 
verkstad som inte varit upprustad och storstädat på minst 25 år. Målsättningen är att skapa en 
trivsam, hälsosam och ändamålsenlig arbetsmiljö. Verkstaden har städats, målats och otaliga vändor 
har körts till återvinningen med skräp under 2022. 
Idag är Skulpturverkstaden en attraktiv arbetsplats som främjar trivsel, inspiration och kreativitet. En 
hel del arbete återstår, men med kollektiv kraft ska KKV skulptur vara upprustad och organiserad 
under 2023. Ett stort tack till Solareturen i Karlstad för sponsring av möbler och bruksföremål. 
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  Smuts och Skräp      

 skura och måla                  

  
Även utemiljö har städats och huset har målats. 
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Så fint blev det efter många månader, veckor, dagar och timmars arbete! 

 

Utbildning i varmglasgjutning 24:e-27:e februari 
Glaskonstnär Paul Grähs har som inbjuden gästlärare undervisat i varmglasgjutning vid KKV 
skulpturverkstad. Ett stort tack till Region Värmland för beviljat bidrag till denna utbildning där några 
medlemmar deltog och sedan sammanställt material och instruktioner så att detta kommer 
verkstaden till gagn. 

 

Den 16:e oktober anordnades ett seminarium på KKV med Paul Grähs som gästföreläsare. Ett 

välbesökt mycket uppskattat seminarium där inbjudan gick ut till alla KKV medlemmar. 
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AiR Värmland på Konstnärernas kollektivverkstad i Karlstad 
Under 2022 var KKV Värmland värd för Artists in Residence Värmland (AIR Värmland) drivet 

tillsammans med avdelningen för kulturutveckling på Region Värmland, Kulturrådet och Karlstad 

kommun.  

Residenset, har varit en konstnärlig vistelse, ett samarbete mellan AIR Värmland, KKV och Karlstads 
kommun med målsättning att skapa mötesplatser och stärka lokalt kulturliv 
Under 2021 och 2022 har Margareta Jansson och Christina Bryntesson deltagit i planeringsmöten 
med Marita Axelsson Nordlund, Utvecklare bild och form, Region Värmland med målsättning att KKV 
tar emot 2 residenskonstnärer en internationell/nationell konstnär och en konstnär med 
medlemskap inom KKV, under 1 - 31 maj 2022.  
 
24 ansökningar kom in från ett flertal länder i Europa. En arbetsgrupp bestående av representant 
från Regionen, kommunen, en yrkesverksam konstnär utanför länen, samt representanter från KKV 
gick igenom alla ansökningar. Arbetsgruppen beslutade tilldela Konstnärerna Eliska Kovacikova och 
Rolf Gustavsson vistelse vid KKV under maj 2022.  
 
KKVs representanter Margareta Jansson och Christina Bryntesson avstod från att delta i det 
slutgiltiga valet av konstnärer, för att garantera ett objektivt och opartiskt urval och val. 
Ett stort tack till Region Värmland för bidrag till upprustning av övernattningsrum i KKV skulptur och 
KKV grafik för att skapa ett trevligt boende för residenskonstnärerna. 
 
Konstnärerna Eliska Kovacikova och Rolf Gustafsson har deltagit i residens på Konstnärernas 
kollektivverkstad, Värmland (KKV) i Karlstad den 1–31 maj 2022. 
Vistelsen har gjort det möjligt att arbeta och möta konstlivet i Värmland samt under en koncentrerad 
period fördjupa det konstnärliga arbetet utifrån de grafisk tekniker som erbjuds på 
produktionsplatsen KKV.  

 

 

Utbyte av kunskap med inriktning grafiska tekniker 

KKV:s medlemmar har haft ett gediget utbyte av residenskonstnärernas arbete vid KKV. Konstnärerna 

har delat med sig av sina kunskaper inom det grafiska området och även demonstrerat/informerat på 

plats för intresserade medlemmar. En givande samverkan och kamratskap har etablerats mellan 

residenskonstnärerna och KKV medlemmarna. 
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Studiebesök i Arvika för KKV medlemmar och residenskonstnärer 

Onsdag den 18 maj arrangerades en resa till Arvika för residenskonstnärerna och intresserade KKV 

medlemmar Besök gjordes vid Rackstamuséet och utställningen Arvika konsthantverk 100 år, samt 

guidad visning av Oppstuhage. 

Besök gjordes även vid Kolonin i Arvika där Sara Falkstad och Helene Karlsson berättade om Kolonins 

verksamhet och nätverk. Föreningen skall verka för ett mångsidigt konst- och kulturliv i Arvika med 

omnejd. De huvudsakliga verksamhetsområdena är: 

• att skapa möjligheter för enskilda eller grupper av kulturarbetare att arbeta i 

gemensamma lokaler. 

• att initiera och organisera kulturarrangemang för medlemmar och allmänhet 

• att driva projekt och utåtriktad verksamhet inom konst och kultur 

 

 
                                                 Guidad visning vid Oppstuhage 

 

                                                       
      Mobila arbetsplatser vid Kolonin                                   Guidad visning vid Rackstamuséet 
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Resa till Grafikverkstan Godsmagasinet och Galleri Astley i Uttersberg 

Inom ramen för projektet AIR Värmland reste medlemmar i KKV och residencekonstnärerna till 

Uttersberg. 

Vid grafikverkstan Godsmagasinet presenterades  GG:s Letterpress-projekt – ett samarbetsprojekt 

som pågått under ett helt år under rubriken RECOVER – REPAIR. Deltagande konstnärer/formgivare 

är Angie Butler och Carl Middleton från England, Carmilla Gunnar, Finland, Edward Johansson, Åland, 

Imi Maufe, Norge och Lina Nordenström, Samtliga konstnärer medverkar vid presentationen som 

visade grafiska tryck, artists books, film etc. Lina Nordenström visar oss runt i grafikverkstaden och 

berättar om verksamheten där. Vi fick möjlighet att se aktuella utställningar och Tekla av Dex parken 

av Ewa Zettervall 

 

         Lina Nordenström, Margaretha Jansson, Eliska Kovacikova och Rolf Gustavsson  

Utvärderingsmöte av AIR på KKV 25/5  

Utvärdering av AIR projektet med Konstnär Margaretha Jansson, konstnär Rolf Gustafsson, Marita 

Axelsson Nordlund Utvecklare bild och form, Regional visual art coordinator inom Region Värmland 

och konstnär Eliska Kovacikova, med på utvärderingsmötet var även den som fotograferade Christina 

Bryntesson. 
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AIR avslutades 30/5 med konstnärssamtal och middag 

 

31/5 avslutades AiR Värmlands residens, KKV. Inbjudna gäster och KKV medlemmar fick ta del av ett 

avslutande konstnärssamtal med moderator Marita Axelsson Nordlund och konstnärerna Elisa 

Kovacikova och Rolf Gustafsson. Eliska och Rolfs visade arbeten de skapat under vistelsen. Region 

Värmland bjöd på en mycket uppskattad middag. 

Ett mycket givande och inspirerande residens på den så viktiga produktionsplatsen KKV med utbyte 

och kunskapsförmedling till intresserade KKVs medlemmar.  

Vi medlemmar på KKV vill rikta stort tack till: Eliska och Rolf samt Artists in Residence Värmland (AIR 

Värmland) som drivs av avdelningen för kulturutveckling på Region Värmland, Kulturrådet och 

Karlstad kommun. 

Konstfrämjandet Värmland 

KKV är medlem i Konstfrämjandet Värmland där Mattias Carlsson och Margaretha Jansson är invalda 

i styrelsen som representanter för KKV. 

KKV fick inbjudan från Konstfrämjandet att visa konst tillverkade vid KKVs verkstäder, vid Alsters 

herrgårds galleri 13/8-30/9. Annika Berglund, Jennie Dahlen och Christina Bryntesson samordnade 

och hängde utställningen. Ett stort tack till Konstfrämjandet för erbjudandet och de fina 

broschyrerna med presentation av alla medverkande konstnärer. 
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Deltagande i KKV Riks konferens i Kungälv 
 
Den 7–9 oktober 2022 anordnade KKV-Riks en återstartskonferens i Kungälv med ett 40-tal deltagare 

från KKV-verkstäder runtom i landet. Från KKV Värmland deltog Åke Hasselrot och Rolf Gustafsson. 

På konferensen redovisades resultatet av en enkät om verkstädernas behov av stöd från KKV-Riks. På 

programmet stod även en workshop kring KKV:s utmaningar. Flera goda exempel gavs på 

problemlösningar i viktiga frågor. 

Studiebesök under oktober månad 

Lördagen den 8/10 fick vi besök av Svenska Konstnärsförbundet region väst, distrikt Värmland, 

medlemmarna fick en guidad visning av verkstaden. Margareta Säfström visade och berättade om 

screentryck, Maj-Lis Carlsson och Christina Bryntesson visade tryckning av grafiska blad. Dagen 

avslutades med ett mycket givande medlemsmöte. 

Söndagen den 9/10 fick vi besök av medlemmar i föreningen Konst i Fryksdalen, som är en ideell 

konstnärsförening.  

En "heldagsaktivitet" anordnades för medlemmarna under Konstens vecka. Christina Bryntesson och 

Maj-Lis Carlsson berättade om KKV, visade verkstaden och olika grafiska tekniker. En mycket givande 

dag med trevliga kontakter och givande samtal om konst och grafik i synnerhet. 

 

Öppna ateljéer under November månad 

 

Ett stort tack till Folkuniversitetet som bekostat tryckning av foldrar och affischer. Tack till 

alla besökare och tack till NWT och VF för fina reportage om Öppna ateljéer.  
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Bronsgjutning 
 
Under november och december månad skapade Maria Vallgren, Kristin Andreassen, Ulrika Skoog, 

Margaretha Jansson och Adam Hedin skulpturer i vax och arbetade vidare med kanalsättning, en lång 

process innan det är dags för bronsgjutning.  

 
 

Det finns information om KKV på följande sidor:  

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 och skulptur 

samt information om det vardagliga arbetet på verkstäderna. 

Verksamhetsplanering 2023  

1. Styrelsens fortsätter arbetet med KKVs rutiner, visioner och utveckling av verkstäderna.  

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. Fortsatt arbete att göra KKV känt, genom inbjudningar till öppet hus, kurser, studiebesök och 

visning av konst med försäljning.  

4. Fortsatt upprustning av skulptur- och snickeriverkstaden under hela 2023. 

 


