
 
 
 
 
 
Förslag till 

Vision för Lidköpings konstförening 

Med utgångspunkt i riksförbundet Sveriges Konstföreningars vision ”Sveriges 
Konstföreningar ska vara landets ledande konstbildningsrörelse” föreslås 
Lidköpings Konstförening anta den lokalt anpassade vision: 
 

”Lidköpings konstförening ska vara en av regionens ledande konstbildningsrörelse”. 

 

Lidköpings konstförenings mål: 
Lidköpings konstförening arbetar för:  
• att öka kunskap om konst och konstliv hos konstföreningarnas medlemmar,  
• att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga  

uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner,  
• att det finns en god kommunikation med föreningens medlemmar, distrikt samt 

riksorganisation.  
• att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken 

till stöd för konstföreningen konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet,  
• att främja lokala, regionala och nationella kontakter inom konstbildningsrörelsen. 
• Arrangera utställningar med nationellt och internationellt samt regionalt och lokalt 

erkända konstnärer. 
• Regelbundet arrangera en Lidköpingssalong. 
• Ge medlemmar och andra intresserade möjlighet att köpa god konst och till rimligt pris. 
• Utveckla goda kontakter med näringslivet. 
 

 

Lidköpings konstförenings handlingsplan:  
Lidköpings konstförening ska:  
• Upprätta en årlig aktivitetsplan 
• Bedriva bildningsverksamhet för medlemmar i enlighet med den årliga aktivitetsplanen 
• Erbjuda/presentera konst av professionella konstnärer.  
• Etablera samarbete med lokala och regionala 

organisationer/institutioner/sammanslutningar och konstskolor.  



• Stimulera till diskussioner och samtal vid kurser/seminarier, konstvisningar och 
studiebesök.  

• Ge god service till medlemmar och besökare i konsthallen.  
• Producera aktuellt informationsmaterial.  
• Bedriva aktiv medlemsvärvning, arrangera konstlotteri och andra aktiviteter för 

medlemmarna.  
• Sprida information via annonser, hemsida, Facebook, Instagram osv  
• Informera allmänhet och politiker om konstföreningens betydelse.  
• Delta i kulturdebatter, opinionsbildning, remissyttranden, utredningar och 

anslagsansökningar.  
• Samarbeta med systerorganisationerna i närområdet.  
 

 

Corporate text för Lidköpings konstförening 

Lidköpings Konstförening bildades 1936. Sedan 1960-talet har föreningen på uppdrag av Lidköpings 
kommun bedrivit utställningsverksamhet i Lidköpings Konsthall. Föreningen arrangerar även 
föreläsningsserier och konstresor för medlemmar och andra intresserade. Föreningen är anslutet till 
Riksförbundet för Sveriges Konstföreningar. Lidköpings Konstförening har över 700 medlemmar. Följ 
oss gärna på Facebook, Instagram samt webben lidkopingskonstforening.se 
 
 


