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Verksamhetsberättelse för Kultur och Kvalitet (KoK) 2021
KoK:s syfte och mål
Kultur och Kvalitet är en intresseförening för kulturutövning AV personer med intellektuella och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreningen vill utveckla och sprida kunskap om
kulturutövning av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. KoK är
en fristående partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte och mål att öka kvalitet i
konstnärlig utövning.

Detta har hänt under 2021
Tack vare digital teknik har KoK trots pandemin genomfört både workshops, utställningar och
temasamtal.

Arvsfondsprojekt

”KulturBYRÅkraterna”
Projektet avslutades efter 3 månaders förlängning den sista maj 2021. Målsättningen med projektet
var att öka kunskapen om och kontakten mellan kulturinstitutioner och kulturproducenter som har
rätt till stöd enligt LSS. Projektet som är formellt avslutat fortsätter på flera positiva sätt. Några
exempel:
• Kulturförmedlingen se www.kulturformedling.se används bland annat i samband med
produktioner av kulturevenmang, utställningar, föreställningar, After Works med mera.
• Workshops med stöd av Stockholms stad fritidsutveckling.
• Utställningar bland annat i Konsthallen/Telefonfabriken och Bargarmossens Folkets hus.
• Den ambulerande workshopen ”Som Ringar på Vattnet”
Samarbetet med OPENART, Ateljé Inuti i Stockholm, och Kulturrummet aniAra i Hallsberg
pågår fortsatt. Med rockringar och textilier i havets färger har ett stort antal ringer skapats.
Dessa kommer att ingå i en installation under OPENART 2022 i Örebro. Lusten och
kreativiteten att skapa tillsammans har varit inspirerande. Samarbetet fortsätter med nya
workshops fram till sommaren 2022. Delar av projektet kommer att visas på Kulturhuset i
Stockholm under våren 2022. Här kommer vi även att hålla workshops och utbildning.
• Folk och Kulturs digitala konvent 10 – 12 februari
KoK deltog med ett filmat samtal med rubriken ”För samhällets berikande – kultur för alla”.
Samtalade Linda Bejier, kulturchef på Stockholms Kulturhus och Hanna Björklund, konstnär
Inuti, tillika styrelseledamot i KoK. I 10 kortfilmer kallade ”Varierade Happenings”
presenterades artister och kulturverksamheter ifrån vårt nätverk. Samarbetet med
Stockholms Kulturhuset fortsätter med utställning, workshop och utbildning.
Projektets redovisning har godkänts av Arvsfonden.
”Magasinet iMago”
Ett treårigt projekt som startade i oktober 2020. Målet är att skapa ett nationellt kulturmagasin.
Projektets ledstjärna är artikel 30 i Funktionsrättskonventionen. Magasinets innehåll skapas av nio
redaktioner från Örnsköldsvik i norr till Lund i söder, av deltagare med intellektuell och/eller
neuropsykiatrisk funktionsvariation. iMAGO lyfter både kultur som inte har en naturlig plats i
samhällets kulturliv, och nya perspektiv på det etablerade kulturlivet. Under 2021 kom iMAGO ut
med sina fyra första nummer.

1

Kultur och Kvalitet 802493-8857
www.kulturochkvalitet.se
Verksamhetsberättelse

Övriga projekt

De glömda kulturarbetarna
Ett projekt med medel från Region Örebro län som fått sin förlängning till december 2021 på grund
av Covid. Syftet med projektet är att lyfta kulturarbetare med funktionsnedsättning genom
samarbeten och visa och skapa goda exempel och förebilder. Detta för att skapa förändring i attityd
och tankesätt, samt inspirera till start och utveckling av verksamheter. Under 2021 har vi samarbetat
med OPENART i workshopen ”Som Ringar på Vattnet”, stöttat amatörteaterföreningen Vita Svanen i
sin utveckling, tagit stiftelsen Actíva och Coompanion på studiebesök till ateljé Inuti och arbetat med
en arvsfondsansökan med dessa parter för att skapa en ny kulturproducerande daglig verksamhet.

Föreningens verksamhet
KoK:s årliga konferens
År 2021 ställdes KoK:s konferens in på grund av pandemin.
Föreningen hade två Zoom-samtal som var öppna för deltagande:
• Malin och Camilla Lucchesi berättade om sitt arbete med artikel 30 och Mr. Positive stod för
underhållningen.
• Den engelska filmfestivalen Oska Bright berättade om vilka de var och hur man ansöker.
Konstnär Hugo Karlsson och Lotte Nilsson-Välimaa berättade om deras filmprojekt OutByArt
och hur Hugos ”You and Eye” vann pris på Oska Bright 2019.
Årsmöte
KoK:s Årsmöte genomfördes med deltagare på plats och digitalt. Årsmötets protokoll finns att läsa på
https://www.kulturochkvalitet.se/om-oss/.
Styrelsemöten
KoK har haft 5 styrelsemöten under året. De har genomförts som så kallade hybridmöten, några
deltar på plats och andra via ZOOM. Ett styrelsemöte genomfördes i Sundsvall i samband med
Musikschlagets 10-årsjubileum.
Protokoll från styrelsens möten finns att läsa på https://www.kulturochkvalitet.se/om-oss/.
Styrelsen 2022
Ordförande Helena Petersson delar styrelseplatsen med ledamot Magnus Östling, Inuti, båda
Stockholm
Sekreterare Anneli Aaltonen Krantz delar med ledamot Hanna Björklund båda Inuti, Stockholm
Övriga ledamöter:
Niklas Böhme från Lunds Finest, delar plats med Carl Doolke, båda från Lund
Tomas Fogelholm, Sateliten Sollentuna
John Hayes, Kulturrummet aniAra, Hallsberg
Nita Lorimer, A-konst, Lund
Camilla Lucchesi, Studieförbundet Vuxenskolan, Gävleborg delar plats med Malin Lucchesi Jingåker,
konstnär, båda från Kilafors,
Olle Norberg, Bilda, Sundsvall
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Kansli
KoK har sitt säte i Stockholm. Föreningen har två kansli, placerade i Stockholm och Örebro. Kansliet i
Stockholm huserar i samma fastighet som Telefonfabriken och Mosaikteatern. Örebro flyttade in hos
kulturhuset Scenit under januari 2021. Under 2021 har 6 personer varit anställda varav 5 kvinnor och
1 man.
Stipendium
KoKs stipendium delades ut till konstnär Emelie Hansson, Kivik.
Motivering
Emilie Hansson är en mångsidig och inspirerande konstnär som älskar att hålla på med många olika
material. Hon delar generöst med sig av sina kreativa projekt på sociala medier.
Emelie har föreläst och visat konst för deltagare i KoK konferens i Skövde. Hon satt med i juryn i den
jurybedömda utställningen ”Nya stjärnScott” i Hässleholm.
Emelies konst finns representerad i A-konst intressanta Outsider Art konstsamling. Hon har också haft
en mängd olika utställningar och framgångsrikt deltagit i Konstrundan på Österlen. Hon har också
deltagit i utformandet av ett offentligt konstverk på en pir i Simrishamns kommun.
Emelie brinner så för kultur så att hon lämnade in en motion för att byggandet av ett kulturhus i
Simrishamn. Kulturhuset skall vara tillgängligt för alla oavsett om man sitter i rullstol, kan gå eller ej
kan se eller höra så ska kulturhuset vara lättförståeligt.
Ett kulturhus för alla!
Vandringspris och konstverk
Robert Söderholm från Leksand har skapat ”Änglademon” en skulptur som KoK:s stipendiat får
förvalta tills det är dags för nästa stipendiat att husera den. Årets konstverk är skapat av Hanna
Windarp, Stockholm. Flera alster av Hanna hittar du på www.kulturformedling.se.
Medlemmar
Föreningen har knappt 100 medlemmar från Östersund till Lund, både organisationer och
privatpersoner. Arbetet med att öka medlemsantalet fortsätter.

Samarbeten
Vi har under året samarbetat med Kulturskaparna i Ö-vik, Drakbladet i Sundsvall, Mediaverkstan i
Leksand, Kulturrummet aniAra i Hallsberg, Mediatorget och Grunden i Göteborg, Lunds Finest i Lund,
Nätverkstan, Mosaikteatern, Medis5, Vita Svanen och Open Art i Örebro, bokförlaget Sigma, Inuti,
Folkets hus i Bagarmossen i Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm och Örebro.
KoK har organiserat utställningar i samarbete med Emelie Hansson, Kivik, Robert Söderholm,
Leksand, Henrik Pätzke, Hanna Windarp, Telefonfabriken, Stockholm, Stora Blå Kultur i Stockholm
och Solom i Sollentuna, filmfestivalen Oska Bright, Brighton med flera.
Vi har ju ett nytt och omfattande samarbete med den nya scenen Telefonfabriken och Konsthallen
som ligger i Hägersten, Stockholm. KoK har deltagit i samband med smyginvigningen i september.
Med stöd från Stockholms Fritidsförvaltning producerade vi till After Work, en fredagkväll i
december. Den mycket spännande utställningen ”Resonans” och Adventskonsert är andra exempel
på samarbeten. Vi ser fram emot flera kulturarrengagemang i framtiden.
Ett stort tack till alla de som vi under året har samarbetat med! Tillsammans gör vi skillnad!
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Medlemskap
EASPD - Europaen Association of Service providers for Persons with Disabilities.
(https://www.easpd.eu). KoK deltar i EASPD nätverk med inriktning på kultur. Projektet Persophone
är ett exempel på samarbete. Detta projekt leds av Open Door från Aten och involverar flera länder i
EU. Resultatet blir en dokumentärfilm. Filmen har antagits i Kulturhuvudstadsprogrammet i Elefsina,
Grekland 2023.
EOA - European Outsider Assosiation (http://www.outsiderartassociation.eu)

Kommunikation
•
•
•

Föreningen skickar ut ett allmänt nyhetsbrev fyra gånger om året: januari, mars, augusti och
oktober. I dagsläget har nyhetsbrevet 125 mottagare. iMAGO har ett nyhetsbrev med 30
mottagare, som även går ut till KoK.
Föreningens medlemsbrev kommer med nyheter och tips till föreningens medlemmar.
Föreningens närvaro på sociala media:
Hemsida: www.kulturformedling.se
Hemsida: www.kulturochkvalitet.se
Hemsida: www.magasinetimago.se
Facebook: Gå med i vår grupp och Gilla vår sida You Tube: Titta på våra filmer
Instagram: Titta på våra bilder

Stockholm i februari 2022

Helena Petersson ordförande
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