
Kära regionalföreningar, GOTT NYTT ÅR!

Vill bara skriva en rad till er alla och tacka för allt gott samarbete genom åren, innan jag reser till 
Paris, och min nya tjänst som chef för Svenska institutet och kulturråd vid svenska ambassaden i 
Paris.

Nu är Mats på plats sedan 1 januari på kansliet, och jag är så glad att se vilket starkt engagemang han 
har för regionalföreningarna och närvaron över hela landet. Det får ni säkert höra mer om vid regio-
nalföreningskonferensen den 7 februari. Likaså kommer lobby-arbetet gentemot regeringen för stärkt 
regionalt perspektiv att fortsätta och vi äskar även medel för det i budgetunderlaget framåt.

Nu när jag packar ihop, läser jag mina tidiga dokument från starten i december 2004 och de tretton 
år som jag haft glädjen och privilegiet att leda Svensk Form – den 32:a Vd:n i ordningen i föreningens 
historia. Jag började precis i startgroparna för Designåret 2005 som fick så stort genomslag regionalt, 
men nästan inget alls i Stockholm och i media.

En sak som slår mig när jag tittar i backspegeln är hur mycket som hänt i samarbetet med er och den 
regionala kraften. När jag började fanns bara 9 regionalföreningar, ingen samlad regionalföreningskon-
ferens, och verksamheten låg inte i kärnan av vad vi gjorde i Stockholm. Idag är det tvärtom.

Jag brukar ju alltid säga att ni är föreningens ryggrad, och det var särskilt påtagligt under de allra 
tuffaste åren 2009–2010 när kansliet decimerades på personal och pengar, medan ni höll fanan högt 
runtom i landet. Som alltid. Och precis som vi skrev i pressmeddelande förra året ”det är i regionerna 
det händer”, så roligt nu när det också åtföljs av politiskt gehör, portföljmodellen med regionala medel 
till kulturen har stärkts, och nu senast när det till och med blev verklighet att bild och form kommer in i 
kultursamverkansmodellen med dito finansiering. Tack för ert engagemang och arbete som ledde fram 
till detta, med fotarbetet inför utredningen Upplev Kultur Var Dag, och uppvaktningen Formsamlingen 
på departementet förra året. Elna Lassbo är tillbaka på kansliet och kommer att vara er främsta och 
närmaste kontaktperson, också med fokus på förenings- och medlemsvård. 

Jag vill tacka för många oförglömliga stunder med er. Jag var 
så rörd sista regionalföreningskonferensen. Varmt tack till 
er alla och särskilt till Britt-Marie Börjesgård, för det vackra 
silverhalsbandet med alla regionalföreningarnas namn inris-
tade. Det ska jag ta med mig till Paris, bära med stolthet och 
tänka på er alla. På så sätt följer en bit av er alltid med mig! 
Om ni vill nå mig så finns jag på ewa.kumlin@telia.com.

Kanske ses vi under Stockholm Design Week eller i Paris!

Stockholm, 12 januari 2018


