
Verksamhetsberättelse
KcSyd 2019

Styrelsen har under verksamhetsåret 
bestått av:
Anita Larsson Ordf.
Linda Wallin V Ordf.
Birgitta Heiling Sekr.
Lena Wyrner Ekonomisk ansvarig
Roger Simonsson Konsultansvarig
Mats Kläpp Ledamot
Elisabeth Moritz Ledamot
Stina Siljing Ledamot
Jan Marius Kiøsterud Ledamot

Lena Wyrner, Anita Larsson och auktoriserad revisor Krister Engman genom 
Engman Redovisningskonsult AB tecknar firma var för sig.
KCSyd har genomfört 5 st protokollförda styrelsemöten och årsmötet på Rehab i Malmö.
Arbetsskapande verksamhet:
Vår verksamhet med att söka upp tänkbara uppdragsgivare till gestaltningsuppdrag har fortsatt i 
samma omfattning som tidigare genom att vårt nätverk av konstkonsulter/rådgivare kontaktar 
företag och organisationer som söker bygglov.
Detta arbete under 2019 resulterade i uppdrag till ett värde av närmare 14,6 miljoner kronor.

Förmedlade uppdrag:
Gestaltningsuppdrag och skissuppdrag - 46 st fördelat på 31 kvinnor och 15 män
Övriga uppdrag - 25 st fördelat 14 kvinnor och 11 män ex konsultarbete, projektledning, styrelse-
arbete mm.    Sammanlagt har 71 st konst-närer haft uppdrag i varierande grad.
KC Huvudstyrelse
Vår representation har bestått av Roger Simonsson och adjungerad Staffan Lind.
Styrelsens arbete kommer att struktureras om och moderniseras.
Regionerna
Vi fäster stor vikt vid bra relationer med de Regioner vi verkar i då särskilt med Region Skåne där 
vi erhåller verksamhets-bidrag och har regelbundna träffar med vår handläggare.
R Simonsson och A Larsson har deltagit i Region Skånes Bild o Form kollegium vid 2 tillfällen.
Lokal i Malmö
Under året har vi börjat med förberedelser för att starta PLATTFORM KCSyd som tar plats i 
Konstfrämjandets lokal i Malmö i början på 2020.Planerna är att med vår närvaro öka kunskapen 
om och visa på vikten av konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö samt på att 1 %-regeln skall 
användas vid byggnation och intensifiera informationsarbetet bl a till unga konstnärer.
Internutbildning.
Under året har 4 st konstnärer fått vidareutbildning till konstkonsulter.
Konstdepartementet
En nationell digital plattform för skapande skola har på initiativ av KC bildats här kan konstnärer 
presentera sina projektidéer och skolor kan beställa uppdrag.
KCSyd har representerats av Muralcentralen i Malmö i uppbyggnadsskedet och fortsatt under hös-
ten 2019 med uppdrag att informera konstnärer i vår region, marknadsföra mot uppdragsgivarna 
och att söka utvecklingsbidrag.
SPRAAK
Vi deltar på Malmö stads inspirationsdag för skapande skola för att informera om KC Syd.



X-SITES
är ett etablerat Land Art projekt i Västra 
Götaland/Halland som organiseras av KC Väst.Tankar finns om att kunna förlänga projektet till 
cykel- och vandringsleder i Skåne.
Susanna Hesselberg har uppdrag att göra en förstudie för att undersöka förutsättningar,
upplägg och samarbetspartners.

IFÖ Center
KCSyd har köpt en mindre aktiepost i IFÖ Center som är ett konstcentrum med fabrikslokaler där 
konstnärer har möjlighet att jobba med större projekt och som engagerar många utövare till 
kursverksamheter och även Artists in Residens program med inbjudna gästkonstnärer.
Digitala verktyg
Vi publicerar kontinuerligt nyheter om konstnärliga uppdrag mm i flera sociala medier och på 
kcsyd.se som under året har kompletterats med en sida för konstförmedling 
( loskonst.kcsyd.se ) för våra medlemmar att lägga upp bilder på verk till försäljning.
Sammanfattning
Trots en något trög byggkonjunktur får vårt resultat av förmedlade uppdrag anses mycket bra.
I vår ambition att stärka informationen till våra medlemmar skall medlemsbladet som skickas ut 
som trycksak utökas och bli mer omfattande än tidigare.
Styrelsens medlemmar har arbetat mycket engagerat och har med olika kompetenser
kompletterat varandras arbetsuppgifter.

Anita Larsson Ordf.


