Örebro Läns Konstnärsförbund
Protokoll från medlemsmöte nr 6
2014.11.12 kl 16.00
på Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro.
Närvarande: Astri Johansson, Jonas Holmquist, Kate Balderud, Inga Gorard, Kathie Pettersson, Daina
Liepina, Agneta Ljung, Thomas Rydén, Lena Rönning.
Anmält förhinder: Lotta Lindblom, Nick Furderer, Gunilla Eriksson, Lars Pers Carina Roxäng, Catarina
Mårtenson, Annika Johansson, Viggo Andersen, Richard Brixel, Annika Nielsen.

1. Astri öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Vi talade om medlemsutställningen på Kulturpalatset, som vi nyss haft, i Örebro.
Vakthållning och annonsering fungerade inte så bra och det var dålig belysning i konsthallen.
NBV har meddelat att spotlights och ljuddämpande medel skall införas.
Landstingets inköpsperson var där på besök, men tyckte inte att politisk konst passade att
inköpas av dem.

3. Vi beslutade anta det förslag om nästa Konstens Vecka, som framkom vid Stripa-mötet på
Kulturpalatset den 4 oktober (se medlemsinfo nr 18 september 2014), att vi skall arrangera
Konstens Vecka 2015 dels på Kulturpalatset i Örebro, dels på Stripa gruvområde, samtidigt.
Utställningarna kommer att pågå i 2 veckor, 26 september – 11 oktober.
Vi kommer att skicka ut anmälningsblanketter angående de båda utställningarna och vi vill ha
svar om deltagande före årsskiftet för att kunna gå vidare med projekt/utställning.
Thomas har redan tagit kontakt med lokala sponsorer. Han har också tagit reda på att en buss
t.o.r. Kulturpalatset – Stripa på vernissagedagen skulle kosta 3500:- Meningen är att vi efter
vernissagen på Kulturpalatset skall åka upp till Stripa för att vara med om vernissage och
vernissagefest där. Utställningen i Stripa har då varit öppen under dagen så att publik från
trakten haft möjlighet att besöka den.
Självfallet vore det roligt om medlemmarna kunde ställa ut på båda ställena, eftersom
Konstens Vecka firar 30 år 2015.

4. Vi diskuterade också hur vi skulle kunna få med yngre konstnärer i ÖLKf.
5. Vår medlem Lotta Lindblom har blivit KRO distrikt 15:s representant samt kassör i KRO
Region Mitt.
6. Astri avslutade mötet.
Vid protokollet: Lena Rönning

Genomläst: Astri Johansson

