
 

 

Ärende 16 

Diskussion om föreningens framtid  

 

Kan konstföreningen planera för framtiden? 

I april 2015 beslutade Kultur- & fritidsnämnden i Lidköpings kommun att Lidköpings konstförening 

inte längre får vara kvar i konsthallen. Alla utställningar ska i fortsättningen arrangeras i kommunal 

regi. Den mångåriga överenskommelsen, där konstföreningen har haft ett tydligt uppdrag att 

arrangera konstutställningar upp till 50 procent av tiden, bröts därmed. 

Efter nämndens beslut framkom att kommunen ville att konstföreningens engagemang i konsthallen 

skulle upphöra redan i och med utgången av 2015. Genom förhandlingar lyckades konstföreningens 

styrelse dock utverka ytterligare ett år, så att föreningens 80-årsjubileum under 2016 kan firas med 

utställningar i konsthallen.  

Från och med 2017 saknar Lidköpings konstförening en utställningslokal. Möjlighet att, i likhet med 

andra aktörer, ansöka om tid för utställningar i konsthallen ska finnas, enligt kultur- och 

fritidsnämnden.  

För 2017 har dock beskedet från kultur- och fritidsförvaltningen varit att det inte finns någon 

möjlighet för konstföreningen att arrangera utställning i konsthallen.  

Ett antal privata fastighetsägare har erbjudit konstföreningen lokaler, mer eller mindre lämpliga för 

utställningsverksamhet. Även kommunens Kultur- & och fritidsförvaltning har lämnat förslag.  

Men då kommunen vägrat lämna något som helst besked om man är beredd att, som till många andra 

föreningar, bidra med hyreskostnaden har styrelsen bedömt det som allt för riskfyllt att gå vidare 

med något av lokalalternativen.  

Den uppkomna situationen har inneburit att ingen utställningsverksamhet har varit möjlig att planera 

för 2017. Utan utställningsverksamhet blir det omöjligt att söka kommunalt föreningsstöd för 2017. 

Lidköpings konstförening har därmed genom politiska beslut lamslagits och hamnat i en ”moment 22-

situation”.  

 



Om lokalfrågan inte finner någon lösning före halvårsskiftet 2016 har styrelsen identifierat två 

alternativ för föreningens framtid.  

Alternativ 1 

Lidköpings konstförening läggs ner efter jubileumsåret 2016. Ett första beslut om nedläggning 

kan i så fall tas vid årsmöte 2017 samt vid ett efterföljande extra årsmöte. Detta i enlighet 

med föreningens stadgar.  

Eventuella tillgångar fördelas vid en nedläggning enligt stadgarnas § 12, vilket innebär att 

föreningens tillgångar ska överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen 

beslutar. 

Alternativ 2 

Lidköpings konstförening läggs – i avvaktan på ett agerande från Lidköpings kommun som 

möjliggör en framtid – i ”verksamhetsmässig malpåse” under 2017.  

Med detta avser styrelsen att upprätthålla föreningens verksamhet i form av det årliga 

medlemslotteriet (vilket fullt ut finansieras med medlemsavgifter) samt om möjlighet finns 

erbjuda konstföreläsningar samt möjligt någon form av aktivitet vid Konstafton.  

Inköp till medlemslotteri kommer då företrädesvis att göras i Skaraborg samt övriga Västra 

Götaland hos konstnärer och andra konstföreningar med möjlighet att ordna utställningar.  

 

Styrelsen har beslutat att med dessa alternativ överlämna till årsmötet att diskutera kring föreningens 

framtid för att få medlemmarnas syn på frågan.  

 


