Inkomna motioner till årsmöte och styrelsens
yttranden och förslag
Föreningen KKV Stockholms årsmöte i Farsta 23 april 2019
Styrelsens förslag
Förslag 1: Tydliggörande av Konstverkets syfte och struktur
Samarbetet inom Konstverket har under det gångna året påvisat skiljaktighet i hur de båda
samverkansparterna och ägarna, KKV och SITE, ser på den gemensamma plattformen
Konstverket beträffande dess ändamål och framtida vision.
För att Konstverket fortsatt ska kunna ha goda förutsättningar att förbättra villkoren för KKV:s
medlemmar och föreningens utveckling samt vara en stabil grund anser vi att ett förtydligande
utav Konstverkets syfte och struktur är nödvändig.
Vi ber därför om ett tydligt mandat från årsmötet att verka för att Konstverkets funktion
renodlas och återgår till att sköta driften av ett gemensamt produktionshus och att det
interdisciplinära satsningen på ett tydligare sätt organiseras och drivs i former av ett
tidsbegränsat projekt (som givetvis kan förlängas), med en konkret formulerad
projektbeskrivning för genomförande, där båda ägare (och inte minst KKV:s medlemmar) får
med sina basvillkor för nämnda satsnings övergripande inriktning.
Vi förslår att en styrgrupp bestående av företrädare från båda sidor och med SITE som
ordförande bildas och att denna styrgrupp övertar ansvaret och ledningen av den
interdisciplinära satsningen. Detta skulle bidra till:
-

Att Konstverkets styrelse fick ett tydligt uppdrag att hantera de gemensamma
lokalerna och de gemensamma tjänster kopplade till lokalerna, så som sophämtning,
systematiskt brandskyddsarbete och bredband.

-

Att Konstverkets interdisciplinär satsningen får en tydligare styrning (i form av en
styrgrupp) vilken också kan tillföra satsningen kunskap om och perspektiv på
interdisciplinär verksamhet inom olika konstområden vilket kan bidra till ett
framgångsrikt genomförande.

-

Att pengaströmmarna genom Konstverket redovisas på ett tydligare sätt då den
interdisciplinära satsningens ekonomi då kan redovisas i former av ett projekt, med en
budget skild från Konstverkets budget i övrigt.

-

Att SITE:s styrelse får möjlighet att tillsätta ordförande (för styrgruppen) med den
profil som de önskar. Detta har varit en fråga för mycket debatt mellan KKV och SITE
under den senaste perioden.

Sammanfattningsvis så anser vi att den interdisciplinära satsningen har stor potential,
men att vår verksamhet också måste kunna stå på egna ben även i framtiden. Det är varken
aktuellt att lägga ned föreningen KKV för att uppgå i en ny organisation eller omvänt för
SITE att uppgå i föreningen i KKV. Konstverket kommer därmed under överskådlig tid
kvarstå som ett nära samarbetsprojekt med fördjupad samverkan mellan KKV och SITE.
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Styrelsen förslår:
-

Att styrelsen får mandat att tydliggöra Konstverkets syfte och struktur i enligt med den
programförklaring som presenteras i motionen.

-

Att styrelsen innan sommaren och efter sommaren ska samla de avdelningsansvariga
för att de ska kunna ha ett inflytande och kunna påverka i den fortsatta processen. Ett
rum för meningsutbyte och dialog som även skulle kunna bidra till andra pågående
processer och skapa en bättre sammanhållning och kommunikation inom föreningen
som helhet.

Motioner och styrelsens yttranden
Motion 1: Principförklaring angående KKV:s och SITE:s samägda aktiebolag
Motionär: Zoltan Schnieier, avdelningsansvarig för metallverkstaden
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Styrelsens yttrande över motion 1
Styrelsen anser att styrelsen genom förslaget om ett tydliggörande av Konstverkets syfte och
struktur har inlett en process i linje med motionärens förslag.
Styrelsen förslår därmed:
-

Att motionen ska anses besvarad med hänvisning till styrelsens förslag om ett
tydliggörande av Konstverkets syfte och struktur.
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