
 

                                                                                                         
    Bild hämtad från förbundets hemsida 
     Gjord för att illustrera Vävda Rum  

 
Föreningsbrev januari 2023 
 
Nu har vi gått in i år 2023  
- vilket också är Riksförbundets Sveriges Konstföreningars 50:e verksamhetsår! 
 
GRATTIS till förbundet och till de 50 år som gått sedan bildandet 1973. Vårt eget distrikt bildades den 
18 maj 1979. I båda fallen var Norrbottens förste folkbildningskonsulent Bengt Andersson 
påskyndare. Bengt var också under en period ordförande i förbundet. Men långt före det hade 
konstföreningar/gillen bildats i länet - i Luleå, Boden, Haparanda och Arvidsjaur 1941, i Kiruna, 
Gällivare/Malmberget och Piteå 1944. Jag skrev en artikel ”Konstföreningar i Norrbotten” för 
Norrbottens museums årsbok 2016. Lägger med den som egen fil.  
 
VÄVDA RUM 
Jubileumsprojektet Vävda Rum – hoppas din konstförening, om den inte redan har, kommer att 
anmäla sig för att delta. Pokémon Go fast nu söker/besöker du tio konstverk, de finns därute och du 
ser dem via appen du laddat ner till din mobil.  Läs mer på Sveriges Konstföreningar Vävda Rum 
 
 
Vad har vi på gång framöver? 

 
Bild från vernissagen i Gällivare, augusti 2022.   
Foto: B Pettersson                           

Unga konstnärer mentorprogram i Malmfälten 2023                   
Förra året genomförde vi med ekonomiskt stöd av LKAB för första gången Unga konstnärer, 
mentorprogram i Malmfälten. Upplägget lånade vi från Galleri Syster/Lillasyster. Fyra ungdomar, två 
från Gällivare och två från Kiruna fick under vårterminen 2022 arbeta tillsammans med var sin 
professionell konstnär/mentor. Paren hade 12 gemensamma timmar till sitt förfogande. Två mål, 
egen konstnärlig utveckling och att arbeta mot en utställning som visades både i Kiruna och   
Gällivare. Projektet blev lyckat och vid redovisningen för LKAB uppmanades vi att ansöka om bidrag 
för en ny omgång - sista ansökningsdag 20 januari. Och i slutet av vecka fyra får de sökande besked 
om de blivit uttagna.  
Kan upplägget användas för att uppvakta annan större industri om bidrag - SCA, Korsnäs, Kaunis 
Iron?  
 



Inför våren och hösten 2023 
I höstas bad jag om att få förslag på aktiviteter/utbildningar som distriktet borde genomföra för 
enskilda konstförening eller för hela distriktet. Två förslag kom in. Piteå Konstförening vill se Nya 
Kiruna och Arvidsjaurs konstförening önskade utbildning inom konstpedagogik.  
 
Distriktsstyrelsen tog vid sitt senaste möte beslut om att genomföra utbildningsdagar i Kiruna i slutet 
av september 2023, att ha årsmötet via Zoom den 16 mars kl. 18.30 samt att kontakta 
Havremagasinet om hjälp med konstpedagogiken och då med inriktning mot konstföreningarna i 
Piteå älvdal. Fredag 27 januari har vi zoomträff med Havremagasinet för att diskutera hur en sådan 
utbildning skulle kunna läggas upp.  
 
Dessutom beslutade styrelsen 
Samverkan mellan konstföreningar  
Nytt år, nystart, fri från pandemi – känns bra. De två senaste åren har vi genomfört verksamhet, till 
stor del på projektbidrag så vår ekonomi är god när vi nu går in i år 2023. Därför beslutade 
distriktsstyrelsen vid sitt senaste möte att anslå 8x5 000 kr till samverkan mellan konstföreningar 
under år 2023. 
 
Förutsättning: Bidraget betalas ut om två eller flera konstföreningar samverkar om en aktivitet för 
att utbilda medlemmar, utveckla verksamheten, erbjuda konstupplevelse. Fundera i styrelsen, 
kontakta grann- eller annan konstförening/ar och kom fram till ett förslag.  Längst ner i 
föreningsbrevet hittar du en förteckning över de konstföreningar som är med i distriktet - för 
kontaktuppgifter om de inte finns via nätet så hör av er till mig. kajsaw@telia.com    
Mobil: 070-571 18 48   Först till kvarn gäller!  
 
 
Årsmöte via Zoom den 16 mars kl. 18.30 
Vid senaste distriktsstyrelsemöte beslutade vi att fortsätta att genomföra årsmötet över Zoom.  
Dags alltså att nominera till distriktsstyrelsen och att skriva motioner.  
Nomineringar skickas till Kent Ögren, sammankallande i valberedningen kent.i.ogren@gmail.com  
 
 

 
 
Bildlärardygn, år 2023 i Haparanda 
Efter första Face me-projektet diskuterade distriktsstyrelsen hur vi skulle kunna uppmärksamma och 
tacka bildlärarna för deras arbete med att genomföra projektet. Svaret blev Bildlärardygnet. Senast vi 
kunde inbjuda och genomföra ett dygn var januari 2020 och då i Kiruna.  
 
Årets Bildlärardygn kommer att genomföras i Haparanda. Under planeringsarbetet hade jag kontakt 
med Aines konstmuseum, förhoppningen vara att Aines efter sin renovering skulle ha öppnat på nytt. 
Men det dröjer ännu ett par månader, till i slutet av mars.  
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Aines konstmuseum/ Aineen taidemuseo Tornio 
 
 

                                        
 
 
Museets direktör Virpi Kainniainen skickar oss en hälsning: 
 

- På vårt museums vägnar önskar jag föreningen en god och på positivt sätt hektisk vår! Vi är 
öppna för alla typer av samarbeten i framtiden och du får gärna kontakta oss.   
Mvh. Virpi/ Virpi Kannianen 
 

 

 Virpi Kanniainen  
Museonjohtaja  I Museidirektör  
+358 50 597 1197  

Aineen taidemuseo I Aine konstmuseum  
Tornion kaupunki I Torneå stad  
Urheilukatu 4  I 95400 Tornio I www.tornio.fi  

 
 
 

 
Verk av Fritz Sjöström, född och uppvuxen i Kiruna. 

 
Avslutar med att bjuda på en titt in i Kiruna konsthall – Kiruna Konstgilles nya utställningsrum i 
Kulturhuset Aurora i nya centrum. 
 
Just nu visar vi en utställningen Doris Wiklund, Ett textilt livsverk.   
Retrospektiv – ett fantastiskt livsverk. Du borde komma och se den, visas till 4 februari!  
 

Kajsa. 
Karin Westergren 
Ordförande  
Sveriges Konstföreningar, Norrbotten 
 
Här nedanför hittar du förteckning över konstföreningarna i länet 
 

http://www.tornio.fi/


 
 
 
 

Konstföreningar i Norrbotten 
- anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 
 
Allmänna konstföreningar 
Arjeplogs Konstförening 
Arvidsjaurs Konstförening 
Edeforsakademien, Harads 
Gällivare Malmbergets konstklubb 
Kalix Konstförening 
Kiruna Konstgille 
Korpilombolo Kulturförening 
Luleå Konstförening 
Piteå Konstförening 
Råneå Kulturförening 
Älvsby Konstförening 
Överkalix Konstförening 
Övertorneå Konstförening 
 
Konstnärsdrivna konstföreningar 
Folket & Falken Gällivare 
Galleri Syster, Luleå 
JALA Konst- och Hantverksförening, Haparanda 
Kiruna Konstkollektiv 
Konst- och litteraturföreningen Älvorna  
 
Arbetsplatskonstföreningar 
Fenix Konstförening, Region Norrbotten, Sunderby sjukhus 
LKAB:s Konstförening, Malmberget/Luleå 
LKAB:s Konstförening, Kiruna/Narvik 
Länsstyrelsens Konstcirkel, Luleå 
NJA:s Konstförening. Luleå 
 


