Aktiviteter i regionalföreningarna

Småland

- Pecha Kucha i samarbete med Smålands Museum. Bas i Växsjö men kör även i Kalmar
tillsammans med Konstmuseet.

- Företagsbesök 1-2 ggr/år
- Formresa den 8/4 till Motala tillsammans med föreningarna Örebro och Öst. Besök hos Anette
Alsjö och Owe Johansson som jobbar med glas och silver.
Örebro

-

Formfrukost 1ggr/ månaden. Nästa är 7/3.
Studiebesök tillsammans med föreningarna Småland och Öst. Se info ovan.
Studiebesök hos ÖBO (ÖrebroBostäder) i deras nya huvudkontor.
Pecha Kucha i maj
Har tillsammans med Konstfrämjandet kontaktat landsting och kommun för att föra den dialog
om hur de kan arbeta tillsammans.

Jämtland

-

Jobbar för mer samarbete med Region Jämtland/Härjedalen
håller på att skapa ett designbibliotek på Design Centrum
Årsmöte med ”Nyfiken på” - samtal med formgivare
Jobbar för att få utställningen Ung S till Östersund i samband med Storsjöyran.

Gotland

-

Formbar After work
Skapar en egen webbsida för att lyfta gotländsk form och design
Årsmöte på prisbelönt och uppmärksammad restaurang.
Har fått 475 000 kr öronmärkta till förstudie om ett Designcenter på Gotland.
Besöksnäringen på Gotland ökar i och med kryssningarna. Beräknat antal 6000 besökare/ dag.
SF Gotland är med och planerar lämpliga aktiviteter för att fördela turisterna.
Ett förslag är Designsafaris.

Värmland

-

Ordnar seminarier
Arrangerade Designkonferens 2016
Gjorde en resa till Kina
2017 är strategin att försöka göra fler mindre arrangemang. Närmast Sopplunch med föreläsning
om immaterialrätt.
- Årligt symposium tillsammans med Brobygrafiska i Sunne.
- ArtScape- street art projekt som tidigare genomförts i Malmö och Göteborg. 10 värmländska
kommuner deltar. SF ordnar aktiviteter i samband med projektet.
Västernorrland

- Årsmöte 30/3 har samtidigt Pecha Kucha
- Formvecka 18-28/5 i samarbete med Sundsvalls museum, Mittuniversitetet och Design i
Västernorrland. Tema Hållbarhet

- Ordnar Formfrukostar
- Ska i höst göra en medlemsresa till Arctic Bath i Harads, Norrbotten.

Öst

-

Mässa i Vallastaden, Linköping 2017. SF inreder lägenheter.
Årsmöte där Konsthantverksutbildningen deltar.
Hade förut Pecha Kucha 4 ggr/år, har nu inga alls.
Ny styrelse i mars.

Stockholm

- Årsmöte 15/3 med Lotta Alhvar, Formbärare 2016
- Seminarium om Hur Sverige framstår som designland i omvärldens ögon. Den 29/3 med Erik
Thorsén från Lynxeye Brand Consultants.

- Fortsatt arbete mot ett Designcenter i Stockholm.
Väst

-

Studiebesök 4-5 ggr/säsong. I vår besöks bra. Sami Kallio och Tillskärarakademin
Symposium med HDK om möbeldesign
Dialog och nätverk för vad som händer med Röhsska.
Årsmöte på Input vårmässa
Stipendiet Formvisarna 2017, delas ut till 5 designers från regionen.
Aktiv Facebook sida. Synliggör västsvenska designers.

Norrbotten

- Har knutit kontakter och för dialog med bla. Luleå kommun, Region Norr och
hemslöjdskonsulenten om Kulturplanen och möjliga samarbeten.

- Har sökt projektfinansiering tillsammans med Sunderby Folkhögskola och Resurscentrum för
konst i norr för projektet ARTconnect.

- Pecha Kucha i Luleå och Piteå.
- Startade Formbazar i december 2016. En möjlighet för Norrbottens formgivare,
konsthantverkare och konstnärer att visa upp och marknadsföra sig. Jurybedömd för att få bra
kvalitet och variation på utställarna. Ett mycket uppskattat arrangemang som återkommer 6-7/5 i
samband med bo och hem mässan Fair:Living på Kulturens Hus i Luleå.
- Är med i nätverk för att samla och utveckla de Konstnärliga och Kreativa näringarna i
Norrbotten.
- Årsmöte

