Årsmötet 2017

Göran Ek

Susan Bolgar

Linda Fagerström

ack för ett trevligt och välbesökt årsmöte på Skissernas museum i Lund. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till ett intressant föredrag av Linda Fagerström. Som ny ordförande i styrelsen
valde årsmötet Göran Ek, som efterträder Jennifer Forsberg. Jennifer har valt att avgå som ordförande,
men kvarstår som ledamot i styrelsen.
Årsmötesprotokoll med övriga val och beslut kommer snart på vår hemsida.

T

Årets utställningssäsong 25 juni – 27 augusti
Som meddelats i tidigare nyhetsbrev (nyhetsbrev 1-2017), och som med bubblig skål bekräftades på årsmötet,
vann Kivik Art till slut tvisten i Mark- och miljööverdomstolen. Domslutet dröjde dock till inledningen av detta år,
vilket innebar att presumtiva bidragsgivare och sponsorer redan hade hunnit fatta sina beslut om årets tilldelningar.
Kivik Arts ekonomi i dagsläget är därmed mycket begränsad, vilket innebär att vi inte kan arvodera externa
guider och cafépersonal i samma omfattning som de senaste säsongerna. För att ändå kunna ge alla besökare
en god upplevelse av Kivik Art, vädjar vi därför nu till er alla att ställa upp mangrant som guider vid tornet och
som cafépersonal denna säsong.
Aktuella datum och tider är: alla dagar under tiden 25/6–27/8, kl.11–14 och/eller kl.14–17. Anmäl er genom
att uppge namn, adress och tider och skicka till: info@kivikart.se, så upprättas ett guideschema vilket skickas till er.
Nine Towers
I skrivande stund utreds förutsättningarna för att kunna bygga Sol LeWitt-skulpturen ”Nine Towers”. Ekonomin
är inte i hamn ännu, men olika scenarier för ett förverkligande diskuteras. Besked om detta kommer senare.
Hjälp till med finansieringen!
Köp stenar till ”Nine Towers”, eller varför inte ge bort stenar i present? En sten kostar bara 150 kr, och beloppet
kan sättas in på vårt bankgiro 5954-8289.
Ny koordinator för Kivik Art
Susan Bolgar tar över som koordinator för Kivik Art, efter ett mångårigt och mångsysslande arbete av Eva Fristedt.
Styrelsen/ Göran Ek
PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2017? Sänd avgiften 150 kr/person till bankgiro 5636-6495.
Vi beslöt på vårt senaste styrelsemöte att den som vill, får förutom medlemsavgiften på 150 kr, gärna även
betala in en extra stödavgift på 350 kr, d.v.s. totalt 500 kr. Har du redan betalat medlemsavgiften så går det
naturligtvis bra att sätta in de 350 kronorna i efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.
Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens
arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.

www.kivikart.se ◆ info@kivikart.se

