Förslag till Verksamhetsplan för KAC verksamhetsåret 2018.

Medlemsantalet i föreningen överstiger åter 100 st. Mycket roligt. Vår verksamhet är nu så
omfattande att vi har svårt att ge plats för nyheter i våra lokaler. En ren nyhet har vi dock
fått. En grupp som kallar sig för ”Söndagsmålarna” startar verksamhet i januari och tänker
sig att träffas en gång i månaden.
Vårt ”Lilla huset” har nu etablerat sig mer som det galleri vi eftersträvat. Vi kallar det ”Galleri
Lilla Huset”. Just nu är tre utställningar bokade för året och fler intresseanmälningar finns.
Fönstren är tätade. Tre värmeelement gör att vi vid behov kan få bra värme i huset även när
det är kallt. Det betyder att vi i stort sett kan ha uthyrt hela året.
Rosa Huset kan nu stoltsera med fyra gallerier. Vårt äldsta ”Galleri Lucifer”. Vårt största
”Galleri Stora Huset”. Vårt nyaste ”Galleri Lilla Huset”. Vårt minsta ”Galleri Ett rum och fyra
fönster”.
Vår omfattning av verksamhet märks även på Vuxenskolan som vi samarbetar med. Mer
inkomster och fin service. Fortsätter alltså med det samarbetet.
Vår fina hemsida vi vill åter igen lyfta fram. Hoppas ni uppskattar den lika mycket som vi i
styrelsen gör. Där kan ni följa oss.
Vår tillgång till Lilla huset och Innergården gör det lättare att ordna fler arrangemang. De två
arrangemang vi genomförde i somras tillsammans med Hotell Majoren var mycket lyckade.
Sommaren 2018 vill vi fortsätta med det. Vår ambition är att genomföra åtta tillfällen i juli
och augusti. En grovplan finns. Runt årsskiftet gick vi ut med ansökningar av bidrag hos
Skövde kommun och Sparbankstiftelsen. Dessutom förfrågningar till sponsorer.
Våra ateljéplatser lånas ut bra. Våra två yrkesverksamma konstnärer är kvar år 2018. Två
andra lånar två platser fram till 1 juli. Då sker byte på de platserna om det finns intresserade
i kön. Vill du veta mer tar du kontakt med Ulf eller Rolf.

Så här ser våren program ut. Flygblad är ute. Finns nu även på engelska.

Verksamhet för våren och förmodligen hösten, mer regelbunden:

Dessutom
Nyhet

Kurser

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Fredagar
Lördagar
Söndagar

Tryckafton
Regionmålarna
Måleri
Kroki
Rosa målarna
Kroki extra
Mandala
Måleri

18 – 20.30
17 – 21
17.30 – 20
18 – 20
13 – 16
18 – 21 en gång/mån
10 – 18 en gång/mån
10 – 18 en gång/mån

Leif B
Irene S
Kristina K
Elsa R
Tittie B
Elsa R
Lotta Ö
Rosie L

Monotypi
Vedic Art

kvällskurs
helgkurser

Olja/akryl
Akvarell
Mandala

helgkurs
helgkurs
kurs slutet april

15 januari
3 – 4 februari
3 – 4 mars
7 – 8 april
24 – 25 februari
21 – 22 april
fyra dagar

Eva Riise
Kristina G
Kristina G
Kristina G
Ninni E
Ninni E
Lotta Ö

Utställningar
Galleri Stora Huset
27 – 28 januari
Krystyna K
Vårsalongen, Vallby Sörgården
10 – 13 maj
KACmedl.
Konstskolans elevutställning
10 - 20 maj
Konstelev.
Vi räknar med att fler utställningar bokas efter hand, både i Galleri Stora huset och i Galleri
Lilla Huset.
Utöver detta planerar vi att deltaga på Rånnadagen i maj. På Vallby Sörgården tänker vi i år
på försök ha föreningens Vårsalong i maj under Konst- och Kulturdagarna. Senare under
sommaren bjuder vi även in till måla- och -ställa- ut –helg som vi haft de senaste åren.
Friskvårdens dag i sept. är vi också med på som vanligt. Kräver fler frivilliga som hjälper till då
intresset ökar.
Inga ateljébesök är ännu planerade för våren. Ett lämpligt mål är förstås nya Konstmuseet i
Skövde Kulturhus.
Den populära aktiviteten Keramik på Lassagården tar vi när det passar för oss och för
Lassagården. April-maj?

Träffarna inom ROSAHUSET-gruppen hoppas vi kan fortsätta. Av olika anledningar avtog
närvaron vid träffarna markant under hösten 2017. Eftersom vi uttalat som mål att stärka
och utveckla våra verksamheter i huset och med Skövde Kulturhus behöver vi ta nya tag.
Indienprojektet går på sparlåga fortfarande. Vi väntar på seriösa kontakter från Indien för att
vi ska kunna jobba vidare.
Inför förra året ändrade vi på lotteriverksamheten för att få bättre utdelning till föreningen.
Det har inte lyckats alls. Därför lägger vi ner den verksamheten tills vidare. Ett och annat
internlotteri kan förekomma. I stället föreslår styrelsen att vi höjer vår låga medlemsavgift
från 200:-/år till 300:-/år för att på ett säkrare sätt stärka vår ekonomi.
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Ulf Nilsson, ordf.

