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Styrelsen har under året haft 3  protokollförda möten.  
Styrelsen har kontinuerligt uppdaterats via e-post och  i anslutning till våra olika projekthändelser. 
  
Anställda: Anna Törrönen 50% inom ramen för EKFA-Konst, tjänstledig fr.o.m 1 oktober 2018,  
Patrick Kretschek, projektledare 50% Råby Planet, samt vikarierande verksamhetsledare f.r.o.m 1 oktober 2018, 
Tamador Ibrahim, Wichanan Glunrawd, Rasha Ebrahim, anställda via Arbetsförmedlingens extratjänst 100% för arbete 
med Råby Planet och Lyktan. Jonas Filling anställd 1 mån 50% i Råby Planet.  

Medlemsorganisationer 

ABF Västmanland 
ABF Västerås 
Engelsbergs konstgille 
Grafikverkstan Godsmagasinet 
Bostads AB Mimer 
Fastighetsanställdas förbund 
Föreningen har under 2018 haft 20 individuella medlemmar.  

Omslagsfoto: Patrick Kretschek
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Konstfrämjandet Västmanland 
Verksamhetsberättelse 2018 

Sedan 2016 har de ekonomiska förutsättningarna för Konstfrämjandet Västmanlands verk-
samhet förändrats i grunden. 

   Under 2015 avvecklades det konstgalleri och den kommissionsförsäljning av konst samt 
konstlotteri som tidigare utgjort en viktig del av föreningens verksamhet, men som inte längre 
var ekonomiskt försvarbara. Vidare avgick föreningens verksamhetsansvarige med pension i 
samband med årsmötet, vilket innebar att föreningen inte längre kunde tillgodogöra sig det 
lönebidrag på ca 220 000 kr per år som tidigare varit knutet till tjänsten. Under år 2018 ströks 
dessutom kommunens tidigare föreningsbidrag på 15 000 kr helt, beroende på en förändrad 
beräkningsgrund. Något som emellertid till stor del kompenserades genom att Regionens bi-
drag höjdes från 57- till 70 000 kr. En summa som emellertid, inklusive lönekostnadspåslag, 
endast täcker kostnaderna för verksamhetsledarens halvtidstjänst under 3 månader. Trots en 
mycket blygsam lön och minimala administrativa kostnader som inte ger utrymme för någon 
kontorshyra.  

Räddningen för verksamheten har varit en kraftigt utökad uppdrags- och projektverksamhet 
och betydande ideell arbetsinsats från i första hand Föreningens verksamhetsansvarige och 
ordförande, som under året har omfattat cirka 3 månaders heltidsarbete per person. Till detta 
kommer styrelsemedlemmarnas engagemang och ideella arbetsinsatser. 

Det är en utveckling som i många andra avseenden har varit positiv, men den har också inne-
burit en belastning på i första hand föreningens nuvarande deltidsanställde verksamhetsan-
svarige som inte är hållbar i längden. Bortsett från i regionens projekt Ett Kulturliv för Alla – 
Konst, täcker regionens bidrag endast en del av det administrativa arbete som Konstfrämjan-
dets verksamhetsansvarige utför. Till det kommer de omfattande arbetsinsatser som krävts i 
form av planering och deltagande i möten, formulering av projektansökningar, budgetkalkyler 
etc. i samband med de många större och mindre projekt som vi deltagit i eller själva tagit initi-
ativ till, vilka utförts helt utan ekonomisk ersättning. För att hålla kostnaderna nere har före-
ningens ordförande också till största delen finansierat sina resor med egna medel. 

För de praktiska insatserna i samband med de många olika projekt som genomförts under året 
har i första hand föreningens verksamhetsansvarige svarat, i nära samarbete med bl.a. Väs-
terås Konstmuseum och Västerås stad. Men inte minst i projektet ”Råby Planet”, där samarbe-
tet också innefattat Statens konstråd och ett drygt tiotal lokala föreningar och organisationer 
samt ett hundratal engagerade boende i området. Ett annat exempel är ”Ekomuseum Art Spa-
ce” där Konstfrämjandet samarbetat med Ekomuseum Bergslagen, Strömsholms Kanalbolag 
samt Regionens kulturutvecklare konst i ett pilotprojekt, i syfte att lägga grunden för en lång-
siktigt konstnärlig residensverksamhet knuten till de många besöksmålen inom Ekomuseum 
Bergslagen.  



   Utöver detta har föreningens verksamhetsansvarige också, tillsammans med Förbundets 
verksamhetsutvecklare, tagit på sig ansvaret för att på uppdrag av Academicum och Arbets-
förmedlingen i anslutning till ”Råby Planet” handleda tre utlandsfödda akademiker med konst-
närlig bakgrund i yrkeslivet. Under hösten har detta engagemang utvecklats vidare i en för-
söksverksamhet under rubriken ”Lyktan” – en skrivarverkstad i Västmanland som arbetar 
med berättelser om konst på thailändska, arabiska och svenska. 

Föreningens ordförande har främst varit engagerad i arbetet att etablera ett nätverk för 
konstaktörer och kulturskapare, samt sammanställt kunskapsmaterial och underlag för ett 
antal mer långsiktiga projekt, i dialog med Regionens Konstverksamhet och andra, kommunala, 
regionala och nationella aktörer inom konst- och kulturområdet. 

Genom nära kontakter på nationell nivå har Konstfrämjandet Västmanland också genom åren 
kunnat tillföra regionens konstliv betydande ekonomiska resurser, utanför de statliga kultur-
medel som fördelas till regionen genom Statens kulturråd. 

   Det rör sig bland annat om det projekt som under perioden 2015 – 2018 genomförts i Råby 
med stöd av bl.a. Statens kulturråd och Statens konstråd, samt ”Ballongen lyfter” (2016) i 
samarbete med Aguélimuseet i Sala och finansierat av Postkodlotteriet. Till detta kommer de 
medel för utställningsersättning som Folkrörelsernas Konstfrämjande disponerar över och 
som Konstfrämjandet Västmanland har möjlighet att stödja konstlivet i regionen med, och som 
årligen uppgår till ca. 80 000 kr. En summa som således ensam överträffar det föreningsbi-
drag som Konstfrämjandet Västmanland får från Regionen.  

Verksamhetens utveckling under de senaste åren kan enklast illustreras genom en översiktlig 
sammanställning som visar hur intäkter från föreningens uppdrags- och projektverksamhet 
har ökat under åren 2016 – 2018: 

   2018 2017 2016 

Bidrag regionen                                   70 kkr                    57 kkr                    55 kkr 

Bidrag Västerås kommun                                    0 kkr                     15 kkr                    15 kkr 

Uppdrag och projektbidrag*                      1 512 kkr                1 052 kkr                 376 kkr 

Totalt:                             1 582 kkr               1 124 kkr               446 kkr 

*Extern finansiering genom bl.a. Postkodlotteriets kulturstiftelse, Statens konstråd och Folkrörelsernas 
konstfrämjande 

Genom vår nära koppling till Folkrörelsernas Konstfrämjande har vi också möjlighet att ta del 
av de övriga resurser som förbundet stödjer distrikten med, genom sitt kansli och anställda 
verksamhetsutvecklare. Föreningens ordförande ingår i Förbundsstyrelsens arbetsutskott, 
samtidigt som Anna Törrönen som verksamhetsansvarig är personalrepresentant i styrelsen. 
Det ger oss goda förutsättningar att ha ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med Konstfrämjan-



dets övriga distrikt runt om i landet, och därmed tillföra regionens konstliv nya idéer och im-
pulser. 

   Under det gångna året har förbundets verksamhetsutvecklare, Patrick Kretscheck, avsatt en 
betydande del av sin arbetstid för att stödja distriktets verksamhet och själv aktivt medverkat i 
det av Statens konstråd finansierade projektet Råby Planet. Från oktober har han också vikari-
erat för Anna Törrönen under hennes tjänstledighet. 

Aktiviteter och samarbetspartners 2018 

De olika projekt och aktiviteter som representanter för Konstfrämjandet Västmanlands ge-
nomfört eller deltagit i under de gångna åren finns utförligt beskrivna och dokumenterade i 
ansökningshandlingar, rapporter och på föreningens hemsida http://vastmanland.konstfram-
jandet.se och i många fall i ord och bild på Instagram, vilket gör att vi har valt att här endast 
presentera dem helt kort genom rubriker och uppgifter om samarbetspartners. 

Råby Planet/Konst händer/Michael Beutler/Statens konstråd/ Västerås konstmuseum/ Väs-
terås stad/Bostads Mimer AB/ m.fl. 

Ekomuseum Art Space/Aida Chehrehgoscha/Strömsholms Kanal AB/Ekomuseum Bergslagen/ 
Region Västmanland 

Ur Aska/ Västerås konstmuseum 

Ett Kulturliv för Alla – Konst (EKFA) /Region Västmanland/Karin Maingourd/ Maria Lindgren/ 
Västerås/ Sala/Surahammar/ Hallstahammar/ Kungsör/ Norberg/ Fagersta/Köping/ Arboga/ 
Skinnskatteberg 

Konst med Connexion/Connexion west/Västerås stad 

Ljuset/Skulpturparken i Ängelsberg/Engelsbergs konstgille 

Föreläsning med Ruben Wätte: ”Alla människor är konstnärer, men bara konstnärerna vet om 
det” + workshop för Västerås konstskolas elever/ ABF Västerås/ Västerås konstmuseum 

Sommarlovsaktiviteter/Västerås stad/ Hallstahammar kommun 

Konstdygnet i Västerås 2018, Konstkonsulenterna i Region Uppsala, Landstinget Sörmland och 
Region Örebro län, Kulturutveckling Region Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande, 
Sveriges Konstföreningar, Västerås konstmuseum.  

Medarrangör: Konstfrämjandet Västmanland  

Förändra världen med sociala medier – kurs Rättviseförmedlingen Deltagande: Anna Törrönen 

AOOO (Art Organizations Out of Office) Network meeting #1 - How are we vulnerable på Iaspis, 
Konstnärsnämnden Deltagande: Anna Törrönen 

Seminarium om Konst händer Jordbro, kulturhuset Jordbro, arr: Monica Sand, ArkDes Delta-
gande: Anna Törrönen 

Studiedag/personaldag för uppstart av projekt på Råby med föreläsningar av Design Lab S och 
Emily Fahlén och Asrin Haidari som arbetar med kvinnogrupper på Tensta konsthall, Plats: 
Transit och Konstfrämjandet, Stockholm. Arrangör: Patrick Kretschek  



Medverkan i Konstfrämjandets årsmöte, Avesta Art Deltagande: Leif Jonsson, Anna Törrönen 

Föreläsningsserie: Leif Jonsson, ”Östligt perspektiv – rysk arkitektur och bebyggelse under 
1000 år”/ABF Västerås/Västerås konstmuseum 

RUS workshop 1, 2 och 3, Centrum för regional utveckling, Region Västmanland.  

Deltagande: Leif Jonsson  

Politikerdebatt 29 maj, 28 aug.: Leif Jonsson/Nätverket för Konstaktörer i Västerås/ KRO 
Västmanland 

Ett regionalt resurscentrum för konst, Underlag: Leif Jonsson/ Nätverket för Konstaktörer i 
Västerås 

Initierat och startat upp Galleri Lövåsen, Sätra Brunn: Leif Jonsson/Västerås Konstnärsföre-
ning/Hanna Eklund 

Kartläggning av Kulturskapares förutsättningar och arbetsvillkor i Västmanland, Underlag: Leif 
Jonsson/Nätverket för Konstaktörer i Västerås 

Projektansökan FORMAS, Leif Jonsson: ”100 procent Självförsörjning”/3-årigt projekt i sam-
arbete med SLU, Uppsala. 

Studiebesök vid Koncernavdelningen Kultur, Västra Götalandsregionen: Leif Jonsson 

Studieresa i regionen tillsammans med representant för Koncernavdelningen Kultur, Västra 
Götalandsregionen: Leif Jonsson 

Artikel i Vlt: Leif Jonsson, ”Konstens framtid i Västmanland” 

Artikel i Vlt: Leif Jonsson, ”Ett länskonstmuseum i Västmanland” 

Eko Museum Bergslagen Art Space, vidareutveckling: Leif Jonsson/Strömsholms Kanal AB/ 
Ekomuseum Bergslagens stiftare/Region Västmanlands Konstverksamhet/ Konstfrämjandet 
Dalarna 

RUS, Framtidsdagen på K2, 15 dec. Deltagande: Leif Jonsson 



I Västerås den 29 april 2019 

Konstfrämjandet Västmanlands styrelse 

Leif Jonsson (ordf.)  

Susanne Torstensson 

Teresa Binbach 

Helen Ekholm 

Nora Kvassman 

Erik Gurenwacht 

Anna Törrönen 
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Konstfrämjandet i Västmanland
Org nr 817606-1755

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsjämförelse

Avdelningens utveckling för de tre senaste räkenskapsåren i sammandrag.

2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 1 581 709 1 124 034 466 811
Verksamhetens kostnader -1 586 347 -1 102 932 -388 283
Verksamhetens resultat -4 638 21 102 78 528
Årets resultat -4 753 21 025 78 452
Balansomslutning 221 606 648 792 461 884
Eget kapital 8 658 13 412 -7 613
Soliditet, % 4 2 -2
Eget kapital i % av omsättningen 1 1 -2
Kassalikviditet, % 104 102 98
Nyckeltalsdefinitionerna framgår av not 1

Eget kapital

Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital
Eget kapital 2017-12-31 13 412 13 412
Årets resultat -4 753 -4 753

Eget kapital 2018-12-31 8 659 8 659

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 13 412
Årets resultat -4 753
Summa 8 659
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 8 659
Totalt 8 659
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Resultat och ställning

Avdelningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar.



Konstfrämjandet i Västmanland
817606-1755

4(11) 

Resultaträkning Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1
Landstingsbidrag 60 000 57 000
Kommunbidrag 0 15 000
Tillfälliga bidrag 2 1 066 929 745 740
Medlemsavgifter 7 500 4 550
Övriga verksamhetsintäkter 447 280 301 744

Summa verksamhetens intäkter 1 581 709 1 124 034

Verksamhetens kostnader
Material- och externa verksamhetstjänster -591 243 -521 881
Övriga externa kostnader -153 969 -117 141
Personalkostnader 3 -841 134 -463 910

Summa verksamhetens kostnader -1 586 346 -1 102 932

Verksamhetens resultat -4 637 21 102

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -116 -78

Summa -116 -77

Resultat efter finansiella poster -4 753 21 025

Årets resultat -4 753 21 025



Konstfrämjandet i Västmanland
817606-1755

5(11) 

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 329 219
Övriga kortfristiga fordringar 126 27 778
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 157 379 13 825

Summa kortfristiga fordringar 157 505 370 822

Kassa och bank
Kassa och Bank 64 101 277 970

Summa omsättningstillgångar 221 606 648 792

Summa tillgångar 221 606 648 792
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital
Balanserad vinst resp. ansamlad förlust 13 411 -7 613
Årets resultat -4 753 21 025

Eget kapital vid årets slut 8 658 13 412

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 835 22 093
Skulder till intresseföretag 50 000 0
Aktuella skatteskulder 8 880 3 644
Övriga kortfristiga skulder 4 30 351 26 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 120 882 583 011

Summa kortfristiga skulder 212 948 635 380

Summa eget kapital och skulder 221 606 648 792
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas 
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor 
som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. 

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som 
organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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Övriga intäkter 

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsakliga verksamhet. Intäkter som i en förening är att 
klassificera som övrig intäkt kan i en annan klassificeras som huvudintäkt och redovisas därmed 
högre upp i resultaträkningen. Varje förening måste se över hur olika intäkter ska klassificeras under 
intäkter.

Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst 
vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall 
övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.
Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Inkomstskatt

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minskat med lager och pågående arbeten genom kortfristiga skulder  
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Not 2 Bidrag

2018 2017

Projektbidrag 555 000 1 183 000
Balansering projektbidrag 511 929 -437 260

Summa 1 066 929 745 740

Not 3 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda 2 1

I beräkningen för medelantalet anställda har vi tagit med alla anställda som erhållit lön och övriga
förmåner över 0,5 prisbasbelopp per år, vilket för år 2018 är 22.750 kr/år. För att kunna få en
rättvisande bild har antalet timmar ställts i relation till normal arbetstid per avtalsområde.

Löner och andra ersättningar
Löner anställda 518 602 289 080
Övriga löner 104 856 50 868

Summa 623 460 339 950

Sociala kostnader
Pensionskostnader 30 012 19 728
Övriga sociala kostnader 185 739 104 234

Summa 215 751 123 962

Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader 1 925 0

Totala personalkostnader 841 136 463 911

Totalt under 2018 har lönebidrag erhållits med 328 tkr. Dessa redovisas som övriga
verksamhetsintäkter i årsredovisningen.
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Not 4 Andra kortfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Personalskatt 12 929 12 099
Sociala kostnader 17 422 14 533

30 351 26 632

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 0 16 052
Upplupna semesterlöner 58 458 18 630
Balansering projekt 44 057 536 698
Upplupna sociala avgifter 18 367 10 897
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 0 735

Summa 120 882 583 012

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman ______-___-___ för fastställelse.

____________________ ______-___-___

Leif Jonsson Anna Törrönen
Ordförande

Teresa Binbach Susanne Torstensson

Erik Gurenwacht Nora Kvassman

Helen Ekholm
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Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Per Lithammer Cecilia Åkerberg



2019.04.09 

Konstfrämjandet Västmanland 

Verksamhetsplan 2019 

I vår verksamhetsberättelse för 2018 har vi kort redogjort för de ekonomiska förut-
sättningarna för vår verksamhet. Som framgår av denna är den till helt övervägande 
del finansierad genom uppdragsintäkter och projektbidrag. Det är ett faktum som 
självfallet sätter snäva gränser för vår möjlighet att planera på längre sikt, och att 
upprätthålla vår ordinarie verksamhet vars kärna är att: initiera, planera, leda och 
administrera konstprojekt. I enlighet med Konstfrämjandets devis Konst för alla ! 

Med hänsyn till det osäkra läget har vi därför valt att i det följande presentera vår 
verksamhetsplan för 2019 utifrån två olika scenarier. Det första bygger på de intäkter 
som vi säkert vet att vi har under året – i det andra fallet lägger vi till intäkter som vi 
eventuellt kan få genom olika uppdrag eller de olika projektbidrag som vi har ansökt om 
eller planerar att ansöka om under året. 

Alternativ 1 

I dagsläget vet vi endast att vi under år 2019 disponerar ett föreningsbidrag på 20 kkr 
från Västerås kommun samt 70 kkr från Region Västmanland. Utöver detta har Regio-
nen avsatt 200 kkr för Konstfrämjandet Västmanlands medverkan i projektet Ett Kul-
turliv för Alla – Konst. Det ger oss möjlighet att i samarbete med Region Västmanland 
och de 10 kommuner som ingår i projektet fortsätta utveckla regionens konstscen. Till 
detta kommer det stöd som Folkrörelsernas Konstfrämjande står för genom att täcka 
kostnaderna för Patrick Kretschecks lön som verksamhetsutvecklare, med uppgift att 
medverka i utvecklingen av konsten i Stockholm, Örebro- och Västmanlandsdistrikten. 

Vid sidan av detta bidrar styrelseledamoten Susanne Torstensson för föreningens räk-
ning med oavlönat arbete i anslutning till planeringen av sommarens utställning i Äng-
elsbergs skulpturpark. Därtill har föreningens ordförande för avsikt att även under 
innevarande år bidra med en ideell arbetsinsats av ungefär samma omfattning som 
under föregående år. Men trots detta står vi inför det dystra perspektivet att av eko-
nomiska skäl kanske på sikt tvingas börja avveckla föreningens verksamhet. En pro-
cess som underlättas av det faktum att vi inte är bundna av något hyresavtal eftersom 
vi inte har något kontor, och att tjänsten som verksamhetsledare bygger på en projek-
tanställning. – Men så hoppas vi givetvis att det inte blir. 

Alternativ 2 

Diskussioner med företrädare för Västerås kommun och Region Västmanlands Kultur- 
och folkbildningsnämnd har givit vid handen att det under innevarande år inte finns nå-
got utrymme för ett ökat bidrag från det hållet. Vår enda möjlighet att kunna bedriva en 
fortsatt verksamhet under det kommande året är därför att försöka få fram ytterligare 
medel genom externa projektbidrag. Det gör det nödvändigt att planera verksamheten 
så att den kan drivas vidare och expandera i takt med att olika projektbidrag eventuellt 



tillkommer. Planeringen av årets verksamhet måste därför ske etappvis, och anpassas 
till de beslut om de projektmedel som sökts eller kommer att sökas under året. Samti-
digt gör det kärva ekonomiska läget att merparten av det arbete som läggs ned på olika 
kontakter och möten med samarbetspartners och att formulera projektidéer och fylla i 
ansökningshandlingar måste ske utan ekonomisk ersättning. 

Ett exempel på detta är det arbete som föreningens vikarierande verksamhetsansva-
rige Patrick Kretscheck under den gångna hösten och vintern lagt ned på att finna 
vägar för en fortsatt finansiering av projektet ”Lyktan”. Ett projekt som har formen av 
en skrivarverkstad, där de syriska journalisterna Tamador Ibrahim och Rasha Ebra-
him samt den thailändska konstteoretikern Wichanan Glunrawd på uppdrag av Konst-
främjandet Västmanland skriver texter på arabiska och thailändska om konsthändelser 
avsedda för en svensk publik som inte har svenska som huvudspråk.  

Projektet har hitintills drivits med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen i Västerås, 
men kan bli nödvändigt att avveckla eftersom det inte längre är möjligt att få något stöd 
från Arbetsförmedlingen. För att kunna skapa ett underlag för en ansökan om ett pro-
jektbidrag från annat håll har därför Folkrörelsernas Konstfrämjande beviljat projektet 
ett stöd på 30 kkr som kan ökas till totalt 100 kkr, under förutsättning att motsvarande 
medel erhålls från någon annan finansiär. En ansökan om medel har också ställts till 
Längmanska kulturfonden för att producera en publikation baserad på fyra fördjupade 
essäer om aktuella konsthändelser i Region Västmanland. Under mars – april kommer 
också en lång rad texter och annat material publiceras på Internet, i syfte att ge en 
konkret bild av vad som är möjligt att åstadkomma och på så sätt öka möjligheten att få 
ett större projektbidrag från t.ex. Kulturbryggan, där en ansökan om projektbidrag är 
inlämnad. Vi tittar också på möjligheten av en postkodansökan. Diskussioner kring ett 
uppdrag i anslutning till förra årets stora projekt ”Råby Planet” pågår också med Väs-
terås Konstmuseum, men är ännu inte avslutade. En tanke är emellertid att ”Lyktan” 
skulle kunna ingå som en del i det projektet.  

Projektet är i en uppbyggnadsfas, det finns pengar till en pilotstudie. 

Andra delar i det uppdrag som diskuteras med Konstmuseet är ett projekt som leds av 
konstnär Linnea Hansander, Fredriksbergsskolans elever och andra barn i målgruppen 
6-15 år, och ett odlings- och hantverksprojekt under ledning av Tamador Ibrahim där 
kvinnorna i Nål och tråd medverkar och Anna Törrönen svarar för den konstnärliga 
kvaliteten.  

De olika delarna i projektet är tänkt att samlas i en avslutande festival i samma anda 
som den som präglade avslutningen på ”Råby Planet”. Budgeten för projektet är be-
räknat till 200 kkr, och skulle kunna ge ett löneutrymme som kan finansiera verksam-
hetsledarens tjänst under ca. 1 månad. Vi har också för avsikt att ansöka om sommar-
lovsaktivitetsmedel från Västerås kommun, som om de beviljas skulle kunna finansiera 
ytterligare ett par veckors halvtidstjänst.  

Ett annat projekt där situationen är liknande är ”Ekomuseum Art Space”, där det pilot-
projekt som genomfördes under sommaren 2018 legat till grund för två ansökningar av 
Konstfrämjandet Västmanland om projektbidrag från Kulturrådet respektive Kultur-



bryggan. Arbetet med att ta fram underlag och formulera ansökningar har till största 
del genomförts ideellt av föreningens ordförande. 

I det första fallet rör det sig om ett projekt som bygger på ett samarbete med Ekomu-
seum Bergslagen och Strömsholms kanal AB samt ekonomiskt stöd från Region Väst-
manland, Västmanlands länsbildningsförbund och Hallstahammar kommun. Projektet 
är tänkt att sträcka sig över 3 år, för att ge möjlighet att successivt utveckla formerna 
för en mer långsiktig residensverksamhet av det slag som vi genomförde 2018. Målet 
är att på sikt etablera en verksamhet med internationell räckvidd, där den unika indu-
strihistoriska miljö som Ekomuseum Bergslagen omfattar tjänar som utgångspunkt för 
kvalificerade konstprojekt på internationell nivå.  

Budgeten för år 2019 är beräknad att uppgå till total 530 kkr och ger utrymme för att 
utöver andra kostnader finansiera verksamhetsledarens tjänst under ca 3 månader, 
genom att överföra de medel som avsatts för ordförandens insats som projektledare 
till Konstfrämjandet Västmanlands lönekonto. Beslut om en eventuell fortsättning på 
projektet efter år 1 kräver en förnyad ansökan till Kulturrådet, vilket gör att detta inte 
kan ses som en del i en mer långsiktig lösning av föreningens ekonomiska problem. 
Men ett positivt besked, som väntas komma vid slutet av maj, skulle ändå ge möjlighet 
att fortsätta vår verksamhet under år 2020. 

Den andra ansökan om projektbidrag i anslutning till ”Ekomuseum Art Space” är ställd 
till Kulturbryggan, och har som mål att skapa en hubb i ett framtida nätverk av konst-
närsresidens i Ekomuseum Bergslagen.  

Projektet har planerats i samarbete med Strömsholms kanal AB och Stiftelsen Ekomu-
seum Bergslagen samt Region Västmanland, och innebär mer konkret en upprustning 
av två byggnader på Skantzenområdet i Hallstahammar och att inreda en verkstad, 
ateljéer och ett kansli för den planerade residensverksamheten och det regionala re-
surscentrum för konst som Konstfrämjandet Västmanland har en förhoppning att kun-
na etablera på sikt. 

Huvudman för projektet är Konstfrämjandet Västmanland, som också står som sökan-
de för projektet som har en budget på totalt 2,4 milj. kr. Merparten av dessa pengar 
avser att täcka direkta byggnadskostnader. Men det belopp som avsatts för projekt-
ledning samt för administration och marknadsföring beräknas att genom en liknande 
lösning som ovan kunna täcka kostnaderna för verksamhetsledarens tjänst under cir-
ka 6 månader.  

Om bägge dessa projekt faller ut positivt, vilket är ovisst, skulle således en stor del av 
kostnaderna för Konstfrämjandets ordinarie verksamhet under 2020 kunna täckas. 
Samtidigt som en grund lagts för en fortsatt utveckling av ”Ekomuseum Art Space”. 

En diskussion har också inletts med ansvarig tjänsteman vid Länsstyrelsen Västman-
land om möjligheten att genom Västerås kommun söka medel för en verksamhet som 
syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlär-
ning. Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utländska medborgare och 
asylsökande, och överensstämmer således väl med de grupper som vi vänder oss till i 
det ovan nämnda planerade projektet i Råby. Ansökan ska vara inne senast den 6:e 



maj, och skulle om den beviljas kunna finansiera en fortsättning på projektet under 
hösten 2019 och våren 2020.  

Tillsammans med Folkrörelsernas Konstfrämjandet ingår Konstfrämjandet Västman-
land i ett interregionalt samarbetsprojekt tillsammans med distrikten Kfr Dalarna, Kfr 
Gävleborg, Kfr Uppland, Kfr Värmland och Kfr Bergslagen. Projektet som görs i sam-
verkar med de regionala kulturutvecklarna i respektive region är ett av förbundets 
större satsningar och är tänkt att fungera som ett paraplyprojekt där temat kan knyta 
samman regionerna konstnärligt på ett publikt vis.  

En ansökan om projektmedel hos Arvsfonden baserat på Råby och dess konsthistoria 
planeras under 2019.  

Vid sidan om detta kommer föreningens ordförande att även fortsättningsvis avsätta 
tid för det etablerade samarbetet med Nätverket för konstaktörer i Västerås, och bl.a. 
bistå Västerås Konstnärsföreningen i planeringen av och ansökan om medel hos Väs-
terås kommuns kulturnämnd för en utställning i Svartån, tänkt att genomföras under 
sommaren 2020.  

Därutöver pågår en diskussion med ledningen för Västerås Konstskola om formerna 
för ett fördjupat samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Konstskolan, 
med målet att gemensamt verka för en breddad rekrytering av elever och förankra 
skolan i den regionala kulturpolitiken. För Konstfrämjandets del ingår detta i en strategi 
som syftar till att främja en föryngring av regionens åldrande professionella konst-
närskår.  

Den nära kontakten med Folkrörelsernas Konstfrämjande som Konstfrämjandet Väst-
manland har genom att föreningens ordförande sitter i Förbundsstyrelsens arbetsut-
skott och att Anna Törrönen är personalrepresentant i Förbundsstyrelsen bidrar också 
till att föreningen även fortsättningsvis har goda möjligheter att hålla sig orienterade 
om utvecklingen på såväl den nationella som internationella konstscenen.


