VERKSAMHETSPLAN 2019

Verksamhetsledaren har ordet
2002 lät stadsdelsdirektören Louis Abascal oss få ta över driften av Husby Gård med orden: ”Jag rullar
ut röda mattan åt er, gå!” Det förtroende de orden innebar har betytt oerhört mycket för mig.
Sedan 2002 har vi ansvarat för gården och fyllt den med en mängd olika aktiviteter.
Viktigast av allt under dessa 16 år tror jag att alla möten mellan människor har varit och är. Att få finnas
med i ett sammanhang, att få ha tillgång till och möjlighet att bidra och påverka. Vår förenings historia
bidrar till vår identitet, innebär trygghet och evidensbaserat självförtroende. Vi har drömt, vi har kämpat, vi har förmått!
Nu står vi åter inför ett nytt verksamhetsår och mycket är som ett oskrivet blad även om planer finns.
Under vårt nya verksamhetsår kommer vi att ägna oss åt konstutstälningar, uthyrningar, konstprojekt,
arrangemang och café samt mycket mer. Vad än vår förening åtar sig under kommande år önskar jag
oss alla framför allt många goda möten, inspiration, utbyten samt ett kreativt och konstnärligt växande.

Organisation
Ledning och samordning

Husby Konst & Hantverksförening (HKHF) samordnas av styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt arbetsgrupper bestående av medlemmar, personal och styrelseledamöter.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och fattar alla större beslut, tiden mellan
årsmötena samt är arbetsgivare för föreningens anställda. Det operativa ansvaret delegeras till verksamhetsledaren.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.
Styrelsen planerar och kallar till ordinarie årsmöte senast i april samt till halvårsmöte i november månad
varje år.

Anställda och ansvarsområden

Föreningen har sju anställda. Genom satsningen ”extratjänster” har vi fått möjlighet att förlänga anställningen för två anställda., därutöver har vi fem fast anställda. Verksamhetsledare och är operativt
ansvarig för verksamheten. Alla arbetar i nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare såsom
Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan och arbetar praktiskt i olika konstprojekt.
De anställdas ansvar och arbete är att sköta om Husby gård som samlingslokal under vardag som helg
med städning, bemanning och öppenhet. Ytterligare ansvarsområden innefattar:
-Att anordna och ansvara för praktik- och sysselsättningsplatser för några av områdets arbetssökande,
ta emot jullovsjobbare, höstlovsjobbare och sommarjobbare några veckor per år.
-Att erbjuda lovverksamhet för barn under sju av årets lovveckor samt hålla öppet för vuxna daglediga
i öppna verkstäder.
-Att tillsammans med medlemmar planera och genomföra kursverksamhet och tillsammans med medlemmar planera och genomföra utställningsverksamheten i Husby konsthall och Galleri Husby Gård.
Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyr2

ningar, marknadsföring, stora delar av bokföringen och all städning. Att bemanna kaféet med hjälp av
praktikanter och medlemmar samt se till att det finns hembakt bröd är ytterligare en viktig uppgift som
vi tillsammans liksom övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden ser till att uppfylla.

Arbetsgrupper

Inom HKHF finns idag fyra arbetsgrupper som planerar och genomför verksamhet inom följande områden:
Butiksgruppen ansvarar för utbud och presentation av konsthantverk i butiken samt bemanning vid
våra större arrangemang.
Utställningsgruppen förbereder nästkommande års utställningsprogram i konsthallen och är med och
bemannar några helger under utställningsperioderna.
Arrangemangsgruppen planerar, genomför, bemannar och utvärderar Husbygårdsdagen, Jul i vårt hus
och Medlemskonstutställningen.
Art and craftgruppen planerar gemensamma aktiviteter, studier, studiebesök med mera inom respektive konsthantverk. Ny arbetsgrupp som du som aktiv medlem får vara med och utforma.

Medlemmar

Våra 135 medlemmar representerar 26 olika ursprungsländer. Denna mångfald är något som också är
representativt för Husby och vi ser detta som en stor tillgång i de möten och utbyten som sker i föreningens olika aktiviteter.
Som medlem förväntas man bidra till föreningens verksamhet genom sitt engagemang och sin tid utifrån de förutsättningar man har. Detta bidrag och engagemang kan ske i några olika arbetsgrupper; Butik, Arrangemang eller Utställningsgruppen. Dessa grupper består av medlemmar och personal. Medlemmar behövs även för att bemanna konstutställningar under helger, affischera, hjälpa till i kafét eller i
barnverksamheten.
Som medlem har man möjlighet att vara kursledare inom sitt kunskapsområde. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller lämplighet och behov.
Omkring 10 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller delade ateljéer på gården och
en gång per år erbjuds de som hyr ateljé att ställa ut i Galleri Husby Gård.
Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan till styrelsen varvid godkännande, ett kontrakt upprättas. Intresseanmälan måste förnyas varje år och kontrakten gäller två år.
Om ingen kö förekommer löper hyrestiden på.
Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig i kö för att ställa ut i storstugans kafé. Som medlem har man
också möjlighet att delta i den årligt återkommande medlemsutställningen i Konsthallen.
För en subventionerad avgift har man som medlem möjlighet att hyra tid i någon av de sex verkstäderna
på gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna. Under 2019 kommer vi införa ett individuellt ”körkort” som utfärdas efter introduktion för att
undvika felsteg i hanteringen av maskiner och material.
Som medlem får du rabatterat pris i kafét (Medtag medlemskortet om du inte är välkänd).
Varje medlem har en lott i vårt årliga konstlotteri, med dragning under vårens ordinarie årsmöte. Konstverk köps in årligen till en summa av 5000 kr av i första hand medlemmar, i andra hand utställande externa konstnärer i Husby konsthall eller Galleri Husby Gård.
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Medlemmar får föreningens nyhetsbrev via e-mail eller post. Det finns också att läsa på vår hemsida.
Två gånger per år bjuds alla in till fest. Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp aktuella
ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter. Två gånger per år kallar styrelsen till
årsmöte, ett ordinarie i april då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse presenteras, samt val till
ny styrelse sker och ett höstmöte då beslut tas gällande verksamhetsplan, budget och fastställandet av
nästa års medlemsavgift samt nästkommande års konstutställningar.
Medlemmar har möjlighet att söka föreningens stipendium på 10.000 kr som delas ut en gång per år.
Ansökan ska vara inne senast 31 mars och utnämns på ordinarie årsmöte i april.

Programverksamhet - Skapande verksamhet
Utvidgad keramikverksamhet

Under 2018 beviljades vi kulturstöd från Kulturförvaltningen och kunde bygga upp en utomhusugn för
keramikbränning, en så kallad Ittagamaugn. Vi genomförde även ett flertal rakubränningar vilket gjort
att flera utövare i vår keramikverksamhet har lärt sig mer och kommer vilja fortsätta utveckla denna
typ av keramikinriktning. Under 2019 kommer vi planera för bränningar där fler kommer ha möjlighet
att delta.

Art Camp

Även 2019 kommer vi fortsätta ett erbjuda områdets skollediga barn att under varje lov, delta i Art Camp.
Vi vänder oss till barn från 9 år och uppåt där de får jobba med olika konstnärliga uttryckssätt och får
nya upplevelser av att skapa själva. De får prova på keramik, grafik, batik, måleri, film, pyssel, teater mm.
Detta är sedan många år ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Svenska Bostäder.
Vi fortsätter även i år att samarbeta med Grafiska Sällskapet kring grafik och screentryck under sommarlovet.

Barnkurser

Förskolor, skolklasser och ungdomsgårdar kommer ha möjlighet att boka in sig för skapande verksamhet. Husbygårdsskolan har sökt och fått Skapande skola peng och vill anlita oss under 2019. Varje år
bokar flera förskoleklasser keramikkurser för sina 5-åringar.
Vi har också påbörjat ett samarbete med Husby ungdomsgård som vi planerar fortsätta med.

Ungdomsverksamhet

En ungdomsgrupp träffades hösten 2018 med stöd av föreningsbidrag från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för att jobba inför Demokratiutställningen i oktober 2018. Nu fortsätter gruppen träffas på onsdagskvällar i de olika verkstäderna med olika projekt där en projektidé är Ditt område – igår, idag och
i morgon. En annan tänkbar och önskvärd projektidé kommer sig av den digitalisering vi ser som en
viktig del i den framtid som väntar de barn och ungdomar som växer upp. Vi ser det som en möjlighet
att kunna integrera detta inom konst och hantverk genom olika Virtual Reality (VR) upplevelser som är
kopplade till skapandeprocesser. Vi har en vision om att kunna erbjuda barn och ungdomar programmeringskurser baserat på skapande och kreativitet. Detta ser vi en möjlighet att kunna göra i samverkan
med de många it-företag som finns i området runt Kista.
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Öppna Verkstäder

För vuxna erbjuds öppna verkstäder varje onsdag kl. 10-13, under terminerna. Ingen kursavgift betalas
för detta utan endast materialkostnad. Deltagare kan prova på att jobba med lera och måla under handledning. Denna verksamhet har visat sig vara en av de viktigaste vägarna in i föreningen. I första hand
vänder vi oss till boende i vårt område för att erbjuda en lokal mötesplats med konsthantverket som
gemensam nämnare. Detta är ett samarbete med Svenska Bostäder och Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholm. En termin kan man delta kostnadsfritt, om man sedan vill fortsätta får man bli medlem och
gå vidare till kamratcirklar eller att hyra lokal per timme.

Kamratcirklar

Som medlem har man möjlighet att gå samman med andra intresserade och starta en kamratcirkel, som
t.ex. HK Artgroup som anordnar konstutställningar för gruppen i lokaler utanför Husby gård. Vi kommer
även som vanligt att ha keramik-, måleri- och grafikcirklar. Cirklarna hålls i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Företagsevent

Med gårdens geografiska placering intill natursköna Järvafältet och de vackra kulturmärkta husen som
föreningen bedriver sin verksamhet i, kommer vi även ha möjlighet att anordna personalkick-off, möhippor och andra gruppevent.

Kurser

Genom Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Stockholm kan man även bli kursledare i olika ämnen.
SV erbjuder utbildning för kursledare och är de som har sista ordet vad gäller lämplighet hos personen
och behov av kursledare i aktuellt ämne.

Samarbeten
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Vi har i många år haft ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, främst via kultursekreteraren
genom att hon hyr plats för barnteaterföreställningar i konsthallen några gånger per år men även i nätverket Husby Kulturkvarter liksom i Art Camp. Vi hoppas på ett fint och gärna utvidgat samarbete med
stadsdelsförvaltningen under 2019.

Husby Kulturkvarter

I mer än fem år har vår förening ingått i det lokala nätverket Husby Kulturkvarter som var ett initiativ från
Kulturförvaltningen. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Biblioteket, Berättarministeriet, Mittiprickteatern, Kulturskolan, Folkets Husby, förskolorna och skolorna i Husby ingår i detta nätverk tillsammans med oss.
Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i de olika verksamheterna och samplanerar några arrangemang per år, bland annat Hitta i ditt Husby (barnverksamhet under påsklovet), Husbygårdsdagen och
Ljusfesten. Att skapa en starkare vi-känsla för vårt område och dess invånare är något som samarbetet i
detta nätverk bidrar starkt med.

Mittiprickteatern

Under 5 år har vi haft den stora glädjen att få ha Mittiprickteatern hos oss med den sommarteater som
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spelas på flera olika scener ute i vår trädgård några veckor under sommaren. Detta fortsätter även i år!
Här finns möjligheter för vår förening att komma med förslag på nya aktiviteter och samverkan i anslutning till detta. Kom med förslag!

Husby Gårdsskolan

Under 2019 fortsätter vi det påbörjade samarbetet med Husbygårdsskolan.
Hittills har det inneburit grupper i keramik men kan komma att innefatta fler verksamheter.

Fryshuset

Bildläraren på Fryshuset har förlagt vissa timmar i keramiken under 2018 och planerna är att detta kommer fortsätta under 2019. Vi har även samarbetat kring den demokratiutställning som visades i Husby
konsthall under oktober 2018, då hela nätverket Husby Kulturkvarter var inbjudna.

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta med VIDA, Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för flyktingsamordning som vi inledde samarbete med 2018. Samarbetet innebär praktisk språkträning i vår skapande verksamhet där vi hittills har tagit emot 18 SFI elever från Hermods i Kista. Vi har stora förhoppningar om att
detta lyckade samarbete kommer fortsätta eftersom Hermods och vi var mycket nöjda med samarbetet.

Kista Folkhögskola

Då Kista Folkhögskola själva inte har lämpliga lokaler för skapande verksamhet har vi inlett samtal med
varann och det finns planer för att påbörja ett samarbete då Husby gård har tillgängliga och fina lokaler
för skapande verksamhet.

Trafikkontoret/Stadsdelsförvaltningen

Tre stora satsningar kommer göras i grönområdet runt Husby gård de närmsta åren. Vi kommer vara inbjudna till dialogmöten under 2019 där Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen fångar upp idéer från
vår förening samt från boende i området kring föreslagna förbättrings- och förnyelseförslag.
Satsningarna gäller:
1. Lekplatsen och trädgården i direkt anslutning till Husby gård
2. Grillplatsen där sju nya grillplatser ska anläggas.
3. Fortsättningen av vår föreningsidé Vägen är målet, d.v.s. gångvägen mellan Husby centrum och
Husby gård.

Större traditionella Husbygårdevenemang
Hitta i ditt Husby

Under påsklovet kommer vi tillsammans med övriga aktörer i Husby Kulturkvarter genomföra Hitta i ditt
Husby för områdets skollediga barn. Tanken är dels att de ska känna sig mer hemma i Husby och hitta
till våra olika verksamheter och dels att de ska känna trygghet i att alla våra verksamheter finns med i
ett större sammanhang där vi ledare känner varandra och samarbetar. Tävlingen har stationer på varje
deltagande verksamhet med två aktiviteter på varje station. Allt avslutas på en av platserna med fika,
lekar och prisutdelning.
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Valborgsfirande

Här på Husby gård har man i alla år firat valborg, så kommer vi göra även 2019. Sen start har vi samarbetat
med Husby socialdemokratiska förening kring evenemanget men på senare år har vi velat utvidga samarbetet med andra aktörer. Norra Järva stadsdelsråd har varit med de sista åren och hjälpt till med vakt
av elden och släckning. Ännu finns inget färdigt program för valborg 2019 men vi kommer söka medel
från stadsdelsförvaltningen till underhållning mm. Detaljerat program kommer närmare evenemanget.

Vårloppis

Ska vi fortsätta med detta eller tänker vi att det har gjort sitt? År från år har antalet deltagare minskat
och konkurrensen från andra loppisar har ökat.

Husby Gårdsdagen

En dag för gemenskap mellan olika verksamma aktörer på Husby gård samt andra kulturutövare i Husby
och allmänheten. Det blir en dag med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar planerad till den 17 augusti.
Konst ute i trädgården, musik och lekar, workshops och medlemsutställning i konsthallen. Barn, ungdomar och vuxna från vår verksamhet medverkar.

Ljusfesten

Ett samarrangemang med Husby Kulturkvarter. Start går uppe på Husby torg där ficklampor delas ut till
alla deltagande barn. Alla vandrar tillsammans ner till Husby gård och längs vägen finns olika ljusupplevelser. Nere på Husby gård är trädgården upplyst av ljuslyktor och ljusslingor. Alla bjuds på piroger
och varm saft, det blir allsång till musik och uppläsning av ord om ljuset. Allt avslutas med en ljus- och
eldshow. Planeras till 16 november.

Jul i vårt hus

30 november och 1 december bjuder Husby gård på julstämning med hög mysfaktor. Det blir glögg och
pepparkakor, gröt och skinksmörgås, pepparkakshusutställning, hantverksmarknad och konstutställning, tomte med mera. En dag att umgås och trivas på.

Uthyrningsverksamheten

Detta är vårt uppdrag gentemot Kulturförvaltningen. Detta åtagande ger oss ett verksamhetsbidrag
som är en ekonomisk grund för verksamheten. De lokaler som är tillgängliga att hyra är konsthallen,
storstugan och konferensrummet. Viss tid bedriver vi egen verksamhet i lokalerna, såsom konstutställningar, möten, daglig verksamhet med olika sysslor.
Vi hyr ut lokaler till privatpersoner och grupper som vill ordna egna fester eller möten. Vi hyr även ut till
förvaltningar, företag, skolor/förskolor, föreningar, teatrar med flera. Denna verksamhet innebär ett stort
slitage på lokalerna och mycket administrativt arbete men ger oss ett i gengäld ett ekonomiskt tillskott
till verksamheten.

Kafé

Som hjärta i verksamheten finns vårt kafé med eget hembakt bröd. Kafét är ofta första kontakten med vår
verksamhet och bemötandet där är därför mycket viktigt. I anslutning till kafét finns information om vilka
program och aktiviteter vi har att erbjuda.
Kafét är öppet alla vardagar 10 -16 och helger 12-16. Vi har bara stängt i anslutning till storhelger. Under kaféts
öppettider sker dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar som vill hyra någon av verkstäderna.
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Afternoon Tea sista helgen varje månad (lördag-söndag) har blivit ett uppskattat inslag i kaféverksamheten. Vi började på försök med detta under 2014 och har fortsatt då vi sett att det dragit fler kunder. Vi serverar snittar, scones, marmelader och små goda bakverk samt en kanna rykande hett te. Kostnad är 70
kr för medlemmar. Vi har märkt att vårt Afternoon Tea blivit mer och mer känt även utanför närområdet.
Ett annat uppskattadt inslag i kafét är vår onsdagssoppa som serveras varje onsdag kl. 12 -14 under vår
och höst. Det kommer vi fortsätta med även under 2019. Då är man välkommen till en vegetarisk sopplunch inklusive hembakt bröd och möjlighet att titta på konst i Galleri Husby Gård och Husby konsthall.
Kostnad för medlemmar är 50 kr inkl. hembakt bröd och kaffe.

Hantverksbutik

I anslutning till kafét har föreningen en hantverksbutik där medlemmar kan lämna in konst- och hantverk till försäljning. Föreningen tar 10% i provision. Butiken har samma öppettider som kafét.

Husby Konsthall

Föreningen har en tillsatt grupp, utställningsgruppen, bestående av personalrepresentant, styrelserepresentant samt medlemmar som jobbar fram ett utställningsförslag för nästkommande år.
Husby Konst & Hantverksförening bedriver sedan många år utställningsverksamhet i Husby Konsthall.
Kombinationen av verkstäder för konst- och konsthantverk, utställningslokalerna i Konsthallen och Galleriet, och kaféverksamheten med möteslokaler är unik och viktig i ytterstadens annars glesa kulturutbud. Konsthallen visar utställningar av såväl nya som etablerade konstnärer med en blandning av
skulptur, bildkonst, installationer och performance. Inför 2019 års program planeras öppna workshops
i anslutning till vernissagen. 2018 fick vi medel till upprustning av utställningsinventarier såsom podier,
skärmväggar mm som i skrivandets stund håller på att färdigställas, detta kommer innebära uppfräschade utställningsytor till 2019 år utställningsprogram.
2019 år utställningsprogram:
12.1 – 3.2 Miniprintutställning
2.3 – 24.3 Yacob och Lotte
30.3 – 22.4 Irakiska konstföreningen
17.8 – 8.9 Medlemsutställning
21.9 – 13.10 Shelter Village – Christoph och Sebastian
2.11 - 24.11 Hans Kvam
30.11 – 1.12 Pop up Art/Medlemsutställning

Galleri Husby Gård

Kafét i Husby Gård inrymmer Galleri Husby Gård där medlemmar har möjlighet att ställa ut.
Även allmänheten är välkomna att hyra tid för utställning i detta galleri. Kostnaden att ställa ut under
en period på två veckor och tre helger är: 250 kr för medlemmar och 1200 kr för icke medlemmar.
Om du vill ställa ut kan du antingen skriva upp ditt intresse på lista på kontorsdörren eller ta kontakt
med personalen.
Utställningsprogrammet för 2019 är ännu inte helt färdig bokat fortfarande finns lediga tider i mars,
juni, juli, augusti, september oktober och november.
Dessa tider är inbokade:
12.1 – 27.1 Max Eriksson
2.2 – 17.2 Sarianna Kranz
14

6.4 – 22.4 HK Art Group redovisar stipendiet med en konstutställning med återvinningstema.
27.4 – 12.5 Lidia Munoz
Under sommaren Mittiprickteatern
7.9 – 22.9 Safinaz Farhat
30.11 – 15.12 Bonader och julpynt

Vi blickar framåt
Under kommande år kommer vi sträva efter att göra verklighet av några idéer som funnits i styrelsen
under några år men som vi aldrig förmått göra verklighet av. Konstakuten en mobil verksamhet som
kan rycka ut lokalt där behov uppstår på äldreboende, ungdomsgårdar bland annat. Även ett långsiktigt arbete för närområdets barn i anslutning till Husby konsthalls utställningsprogram med tillhörande
workshops. En annan idé är ett ungdomsprogram som gör steget in till konstskolor mer lättillgängligt.
Men vi behöver samarbetsparter för att möjliggöra dessa idéer, detta kommer vi jobba för!
Vi ser med spänning fram emot kommande år som fortsatt bär med sig den ryggrad som Husby Konstoch Hantverksförening består av, nämligen att vara en öppen yta som möjliggör möten och utbyten
mellan människor. Att kunna fortsätta vara en tillgänglig plats som välkomnar och bjuder in konst- och
hantverksutövare samt områdets övriga invånare är en uppgift vi tar oss an med stolthet. Vi inser vikten
av att kunna samarbeta i olika projekt och evenemang med övriga aktörer i Husby för att på så vis kunna
nå fler människor och stärka banden än mer. Ett närmare samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tror vi skulle gynna de projekt vi ser framför oss. Vi har för avsikt att fortsätta verka för våra medlemmar och områdets invånare genom alla de olika ben som föreningen vilar på.
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