SKÅNES FOTOGRAFER
Rapport från Möte med Skånes Fotografer på Konstrundan 2011.
Ett stort tack till Jan Nordén för att vi får vara i hans ateljé.
Ett mycket trevligt och givande möte med deltagare från Lövestad, Ystad, Lund, Malmö,
Åstorp och Helsingborg.
Närvarande.
Jan Nordén Lund
Lani Noreke Lövestad
Åsa Karlsson Lund
Caroline Palm Åstorp
Bengt Bengtsson Helsingborg
Eland Lundin Ystad
Bosse Bergdahl Malmö
Amy Archer Malmö
Efter Presentation av de närvarande och mycket spånande och diskussion i en positiv anda
kom vi överens om följande.
Att Bengt fortsätter att ta reda på deadlines och andra villkor för medverkan i Region Skånes
turistinformationer inför konstrundan och på regionens hemsida för konstrundorna.
Diskuterades lite om vi behöver en utställningskatalog eller om det räcker med den
”konstrundetidning” som finns inför konstrundorna. Eller en enklare folder (vikt A4-A3) med
karta och presentation av deltagare.
Då den första och största prioriteten är att hitta en lokal för samlingsutställningen. Kontaktar
Bengt, via mail, alla konsthallar som inte redan är upptagna och Lani och Jan pratar med de
kontakter de har för lokal.
Vi alla söker och kollar vad som kan komma upp.
Genomförandet av konstrundan 2011 är beroende på om vi kan hitta en lämplig lokal med ett
bra läge med tanke på lättillgänglighet för konstrundans besökare. Lokalfrågan måste vara
klar till V37/38, allt övrigt V47. Regionen går ut med sin pressinformation i januari 2011
Vidare kom vi överens om att bilda en ideell förening för hanterandet av ev konstlotteri och
andra aktiviteter som kan bli aktuella förutom konstrundan.
Föreningens namn Skånes Fotografer.
Bengt tar fram förslag till styrelse och stadgar för föreningen. Mailas ut för godkännande till
alla som anmält att de vill vara med på Konstrundan. (I dag 29 st.)
Vi kom också överens om att en anmälningsavgift/Medlemavgift för deltagande i konstrundan
om 500,00 SEK. Debiteras när föreningen är bildad. Slutdebitering för medverkan på
konstrundan sker när faktisk kostnad kan beräknas.
Bengt öppnar ett nytt BG och konto för konstrundans räkning.
Bengt kollar namn för hemsida förslagsvis ”skanesfotografer.se” eller ”skanes-fotografer.se”
Nästa möte blir den 12 september kl 15.00 hos Jan Nordén i Lund.
Boka den dagen för Lund.
Möte avslutades med gruppfotografering.
Tack Jan för att du ställer upp med din ateljé.
För Skånes Fotografer
Bengt Bengtsson
Porträttsupport.se

