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Nätverkstan är en
oberoende aktör i
kulturlivet med målet
att vara ett av Sveriges
främsta resurscentrum
för småskaligpublicistisk,
konstnärlig och annan
kulturell verksamhet.

Olja och grus i det
kultur politiska maskineriet
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Förvaltningsberättelse 2017
Verksamhetsområde

Organisation

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och
internationellt kulturliv som verkar för kritisk
offentlighet, nyskapande och öppenhet. Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och
konstnärlig verksamhet genom att:

Nätverkstan Kultur startades 1996 och ägs av
stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i
Väst (ekonomisk förening) och studieförbundet
Sensus västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SvB).
Nätverkstan hade under 2017 19 anställda fördelat
på ca 14 årsverken, varav 9 kvinnor och 5 män.
Till detta kommer att en lång rad personer anlitas
på uppdragsbasis, till exempel som lärare på
Kulturverkstan.
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vi tolkar mellan kulturlivets aktörer och
förvaltning/politik/forskning/allmänhet.
vi erbjuder kulturlivets små och medelstora
aktörer tjänster inom ekonomi, teknik och
distribution.
vi fortbildar kulturlivets aktörer med
längre utbildningar och kortare kurser,
och utvecklar nya utbildningskoncept tillsammans med internationella partners.
vi utreder kulturlivet och dess aktörer på
deras och andras uppdrag eller på egna
initiativ.
i vår skriftserie publicerar vi egna och
andras böcker i syfte att fördjupa och
konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen.
vi agerar och samverkar när utvecklingen
inom samhället och kulturlivet kräver det.

Omsättning
Under 2017 hade Nätverkstan en omsättning på
13,8 miljoner kronor.
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Verksamhet 2017
Inledning
På våren 2017 meddelade David Karlsson, en av Nätverkstans grundare,
att han lämnar ordförandeposten för en ny roll i verksamheten. Göran
Dahlberg, Glänta, valdes till ny ordförande och en ny tjänst som seniorrådgivare inrättades för David.
Ett viktigt fokus för året har varit att rusta oss inför framtida
utveckling då vi ser att vi har en potential att ta nya initiativ och erbjuda fler tjänster. Vi har arbetat med att se över resursanvändning, vår
organisering och arbetsmiljön. Vi har bland annat byggt om vår produktionsmiljö (Medialab), skapat ett kluster av intressanta verksamheter
på våning 3 i Lagerhuset, påbörjat avveckling av vår distributionstjänst
och initierat ett samarbete med andra verksamheter i Lagerhuset.
Det senare har bland annat lett fram till antologin ”Ska man tala med
nazister? Debatten kring Bokmässan och Nya Tider” och en samtalsserie om samma problematik.
Som en del av vår självreflektion och utvecklingsarbete har
vi under ett antal frukostseminarier tillsammans med inbjudna gäster
fört diskussioner kring Nätverkstans roll i kultur- och samhällsliv:
1

2

3
4

Anders Teglund, TEG publishing, tidigare kultursekreterare i
Borås och ny hyresgäst hos Nätverkstan, berättade om vilka
erfarenheter han tar med sig till huset och om projektet Pussel
i Borås som syftade till att öka ungas deltagande i kulturlivet.
Astrid Ekermo, Kultur i Väst, är projektledare för projektet Kontur.
Kontur fångar upp nyanlända konst- och kulturarbetare och matchar
dem med personer inom samma område som redan etablerat sig i
Sverige. Målet med satsningen är att sammanföra människor som
kan ha glädje av att mötas – till exempel för att utbyta kunskap,
få inspiration eller vidga sitt nätverk.
Hanna Strömbom från ETC diskuterade mediasituationen i
Göteborg med fokus på den opinionsbildande journalistiken.
Roozbeh Behtaji, konstnärlig ledare för Göthenburgo som också är
nya hyresgäster, berättade om Göthenburgo: en ideell förening vars
mål är att föra stadens och landets människor närmare varandra.
Det gör de genom olika kulturprojekt, bland annat genom att göra
film och skapa kartor tillsammans med boende i olika stadsdelar.
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Det femte seminariet var en uppföljning av arbetet kring vår
antologi ”Ska man tala med nazister?”, våra aktiviteter under
Bokmässedagarna och om vad vi ville göra härnäst.
Malin Aghed från Camino magasin berättade om deras utvecklingsarbete från kulturtidskrift till tankevärld, om engagemang
och om det alternativa livsprojektet Ukulelefamiljen.
Personalgruppen har under året haft två gemensamma fortbildningsinsatser på temat kommunikation och konflikt med Anna Johansen.
I maj åkte vi på en lyckad studieresa till den danska konsthallen
Lousiana och på vår Kick-off på Vinga i augusti fick vi möjlighet
att dela individuella konstupplevelser med varandra och diskutera
konstnärlig kvalitet.
Hösten 2017 lanserades Nätverkstans nya webbsida, en viktig
satsning för både extern och intern kommunikation.
Nedan följer rapporter från de ansvariga för våra fem olika
verksamhetsområden: Kulturtidskrifter, Medialab, Redovisning,
Uppdrag och Utbildning.

Nätverkstan Kulturtidskrifter
Prenumerationstjänst, marknadsföring och Samlade skrifter

Maria Felle
Avdelningschef
tilltr
e i ma

Victoria Eklund
Prenumeration och bok

Klas Blomgren
Prenumerationshantering

Helena Persson
Marknadsföring

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska
kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att
förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och
marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning
på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa
kulturtidskrifterna nå läsare och vårt övergripande syfte är att det
fria ordet görs tillgängligt i det offentliga rummet.
Under 2017 skötte vi prenumerationshantering åt ett fyrtiotal
tidskrifter och förmedling i vårt återförsäljarnätverk för drygt fyrtio
till. Nya kunder för året var bland andra tidskrifterna Poesiåret och
Arkitektur. Om man även räknar in vårt arrangemang kring Bokmässan är det ett hundratal tidskrifter som kommer i kontakt med
oss under ett år.
Första halvåret 2017 innebar utmaningar i form av sjukskrivningar, föräldraledighet, personalomsättning och hög arbetsbelastning. Detta gjorde att andra halvåret ägnades till att hitta
rutiner i en ny arbetsgrupp och styra om mot mer hållbara sätt att
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”Under 2017 skötte vi prenumerationshantering
åt ett fyrtiotal tidskrifter och förmedling i
vårt återförsäljarnätverk för drygt fyrtio till”

jobba på. Ett arbete som var mycket värdefullt för oss och i slutändan för våra kunder.
Den tekniska utvecklingen ställer oss inför en hel del
utmaningar när det gäller digitala lösningar och webbkopplingar till
våra register. Vi har inlett en kartläggning kring vilka behov som är
viktigast för kunderna och startar nu ett arbete med att hitta finansiering för dessa investeringar.
Den delen av vår verksamhet som är finansierad av Kulturrådet genomförde som planerat ett antal besök på mässor och
kulturevenemang runt om i Sverige såsom Littfest, Textival och
Stockholms Litteraturmässa men även Bokmässan i Helsingfors
och BogForum Köpenhamn. Bokmässan och Scener & Samtal i
Göteborg var den största satsningen med både utställningsmonter,
seminarier och möten med redaktörer samt mingelträff för kulturtidskrifter i samarbete med Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter. Året avslutades med att vi sjösatte julkampanjen Kulturklappen där 26 tidskrifter deltog. Vi sålde ca 150 presentkort på
prenumerationer som förmedlades vidare till valda tidskrifter.
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Nätverkstan Medialab
Långsiktigt uppdrag från
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Christian Stensöta
Tf. avdelningschef

Leif Eriksson
e ia, lmoc l u

Medialab erbjuder resurser för konstnärer, filmare, fotografer,
podcastare och andra som genom medlemskap hos oss får tillgång
till lokaler, viss handledning och digital teknik: videoredigering,
colourgrading, ljudläggning och mix, podcastproduktion, bild- och
trycksaksproduktion, webbpublicering och mycket mer. Vi streamar
kulturevents med egen HD-teknik, genomför egna digitala mediaprojekt, samarbetar gärna med andra kulturorganisationer samt
bedriver konsultverksamhet.
En större ombyggnation har genomförts för att anpassa
lokalerna till medlemmarnas huvudsakliga behov. Idag är den större
lokalen med storformatsprinter bättre disponerad och utrustad med
nytt möblemang, de två videostudiorna har fräschats upp och alla
programvaror och system har gjorts kompatibla mellan studiorna.
Vi har också aktivt sökt partners att hyra ut arbetsplatser
till för att skapa ett kluster av verksamheter och intressant
sammanhang kring vårt Medialab. I våra lokaler sitter förutom
”videoredigering, tidskrifterna Ord&Bild och Glänta nu även den ideella förencolourgrading, ljud- ingen Göthenburgo, TEG publishing och fotografen Gudrun
som alla också är medlemmar.
läggning och mix, Romeborn,
Många av de nya medlemmar vi fått under 2017 är egenpodcastproduktion, producerande yngre aktörer i tidig fas av sin karriär: filmare,
bild- och trycksaks- fotografer, bildkonstnärer och podcastare.
Projekt genomförda av medlemmar på Medialab som
produktion, webbblivit publika har bl.a. kunnat ses på: GIBCA 2017, Västerpublicering och
bottens Museum i Umeå, Malmö Fotobiennal, Göteborgsoperan,
mycket mer” GIFF, Art Lab Gnesta, Stockholm Fringe Festival, Galleri
Konstepidemin, Galleri Bh5 Stenungsund, Konstnärscentrum
Väst, Art Photo Collection Gbg, Arvika Konsthall m.fl.
Medialab har under året blivit deltagare och samarbetspartner
i filmnätverk där andra resursenheter och aktörer regelbundet
träffas; Filmcloud, KulturUngdom, Gothenburg Film Studios, Filmbryggan, Kulturakademin Trappan, Frilagret m.fl.
Under hösten 2017 stödde vi Göteborg stads fristadsförfattare
med särskild handledning och tekniskt resursstöd i ett samarbete
med Göteborg stads kulturförvaltning.
Samarbetet med Frilagret utökades och tillsammans med
regissörerna/producenterna Tim Winter och Ryan Cook genom-

&

S. 9

förde vi en längre filmworkshop under december, MOVING
MOMENTS, med nyanlända deltagare från Irak, Afghanistan,
Syrien samt från flera nordiska länder. Detta samarbetsprojekt
planeras nu att utökas till flera städer i regionen.
I arbetet med att streama kulturpolitiskt eller konstnärligt
viktiga händelser har vi under året dels kunnat tillgängliggöra
seminarierna i serien Kreativa kraftfält och den stora paneldebatten på Bokmässan om Bokmässan och Nya tider samt flera
viktiga seminarier och föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus.
Ett nytt spår i denna inriktning startades också med en flerkamerainspelning av nyoperan ”Familjen”, ett nystartat samarbete med
Atalante och den konstnärlige ledaren Niklas Rydén, med målet
att tillsammans undersöka VR360-möjligheter för filmande av
sceniska händelser.
En ny mer samlad hemsida sjösattes under 2017 av Nätverkstan, där även Medialab nu integreras med mer funktionell resursbokning och andra uppdaterade funktioner.

Nätverkstan Redovisning

Johanna Berglund
Avdelningschef

Camilla Amnemyr
Redovisningsekonom

Malin Beckius
Redovisningsekonom

Ingrid Montelius
Redovisningsekonom

Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta
som har med ekonomi att göra. Vi sköter löpande bokföring,
projektredovisning, löner, betalningar och faktureringar för runt
70 kunder bestående av organisationer inom kultur och miljö: tidskrifter, scenkonstföreningar, gallerier, bokförlag och miljöorganisationer. Vi har upparbetat stor kunskap inom det område vi verkar
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”Vi har upparbetat
stor kunskap
inom det område
vi verkar och
kunderna känner
sig trygga med att
vi inte bara kan
ekonomi och siffror,
utan också förstår
oss på små kulturorganisationers
specifika behov”

och kunderna känner sig trygga med att vi inte bara kan ekonomi
och siffror, utan också förstår oss på små kulturorganisationers
specifika behov.
År 2017 har varit ett förändringens år då vi lagt mycket tid på
nyrekrytering. Vi har också rent fysiskt fått ett bättre rum att vara
i med en ny ingång, bättre ljudisolering och nära till skrivaren.
Vi har också fortsatt det arbete vi påbörjade under 2016 med att
förändra avdelningens arbetssätt och rutiner för att lägga grunden
för en stabil verksamhet med möjlighet att växa om behov finns.
Sakta växer en struktur fram som vi testar, utvärderar och förbättrar
kontinuerligt.
För att kunna erbjuda hjälp till de riktigt småskaliga kulturarbetarna har vi, förutom pågående utbildningsinsatser, erbjudit
rådgivning där vi kan sitta ner med organisationen/företaget och
hjälpa dem med deras ekonomiska frågor, skapa struktur för deras
ekonomihantering och bättra på förståelsen så att de kan genomföra
det praktiska ekonomiarbetet på egen hand men med fortsatt möjlighet att rådfråga när det behövs.
I november genomfördes även en utbildning i bokföring och
ekonomihantering för fria utövare inom dans, teater, musik och film
på uppdrag av Kulturakademin.

Nätverkstan Uppdrag

Karin Dalborg
VD, ansvarig för
Nätverkstan Uppdrag

Pia Landström
Ekonomichef, Vice VD

David Karlsson
Seniorrådgivare

Anna Johansen

Jesper Eng

Mikael Löfgren

Som en del av förberedelserna inför det kulturpolitiska konventet
Folk och kultur genomförde Nätverkstan under hösten 2017 en
rad kulturpolitiska samtal och ansvarade dessutom för två salonger
under Almedalsveckan. Samtalen pejlade den kulturpolitiska
stämningen i sammanlagt åtta län och regioner: Gävleborg, Kalmar,
Halland, Gotland, Örebro, Västerbotten, Värmland och Västra
Götaland.
Samtalen fördes med särskilt inbjudna deltagare, ungefär ett
dussin personer på varje plats, från kulturliv, politik och förvaltning.
Målet var att utveckla en arbets- och samtalsform som bryter gängse
mötesvanor och positioner. Det vill säga föra allvarligt syftande
samtal mellan personer som kanske inte tidigare arbetat tillsammans, för att gemensamt analysera kulturpolitiska utmaningar
och möjligheter.
De frågor som väcktes i de regionala samtalen resulterade
i två seminarier på Folk och Kultur-konventet i Eskilstuna
7–10 februari 2018.
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Resurs Ny Musik gav i slutet av 2016 Nätverkstan i uppdrag
att titta på hur förutsättningarna för den nya musikens aktörer
ser ut i Västra Götalandsregionen. Arbetet resulterade i kartläggningen ”Mellan noise och notställ.” Om samtida konstmusik
i Västra Götalandsregionen (2017).
Kulturkvarter Masthuggskajen. I januari 2016 fick Nätverkstan
i uppdrag av det byggkonsortium som ska bebygga Masthuggskajen
i Göteborg att utreda möjligheterna att i området etablera ”kulturkvarter”. Uppdraget koordineras av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB. I juni 2016, efter en omfattande omgång
av intervjuer, presenterades den första utredningen, vilken mynnade
ut i konceptet ett ”horisontellt kulturhus”. Detta arbete har fortgått
under 2017. I juni 2017 ställde sig konsortiet bakom konceptet.
Av de olika idéer som ryms inom konceptet har idén om ett
Filmhus kommit längst. Denna fråga ägs idag av VGR, tillsammans
med Elof Hansson Fastigheter, i dialog med diverse intressenter.
I september 2017 genomfördes i VGR:s regi en studieresa till
Amsterdam och London, vilket bidrog till en samsyn kring idén.
Hösten 2017 fick Nätverkstan även ett tilläggsuppdrag av
Älvstranden: att utreda bolagets arbete med kulturfrågor.
Vårt långsiktiga regionala uppdrag
Uppdraget från Västragötalandsregionens kulturnämnd omfattar två
mål. Mål 1 är att verka för att som oberoende kunskapsorganisation
utveckla och förmedla kunskap om kulturlivets villkor. Under 2017
har vi med denna målsättning genomfört följande aktiviteter:
Nätverkstans Mikael Löfgren utsågs 2017 till en av Universitetet i
Edinburghs Global Cultural Fellows. Initiativet samlade akademiker och kulturaktörer från hela världen som under ett år på olika
sätt ska bidra till en diskussion om kulturens uppgifter och värden.
Uppdraget inkluderade bl.a. essäskrivande och seminariedeltagande
på plats i Edinburgh. Det finns en koppling till
Edinburgh-festivalen, världens största scenkonstfestival, som 2017 firade 70-årsjubileum.
Mikael har genom detta fellowship knutit
viktiga kontakter som vi kommer att samarbeta
med framöver på Nätverkstan.

Ska man tala med nazister? Debatten kring
Bokmässan och Nya tider. Boken dokumenterar och analyserar den debatt om demokratins
och en demokratisk offentlighets grundvillkor
som rasade mellan Bokmässorna 2016 och
2017. Nätverkstan följer upp boken med en
seminarieserie på samma tema under våren
2018 tillsammans med samarbetsparterna
Ord&Bild, Glänta, TEG Publishing, Korpen
och Göteborgs Litteraturhus.
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Kreativa kraftfält, en seminarieserie kring en metod för kulturkartläggning, som genomförs tillsammans med kommuner i VGR.
Serien startade redan 2016 men ägde till största delen rum under
2017. De fem seminarierna hade olika teman och målet var
”efter en omfattande gemensam kunskapsutveckling. En innehållslig progression
omgång av intervjuer, eftersträvades så att man vid det sista tillfället tillsammans
längre än vid det första. Medverkade gjorde bland
presenterades den första kommit
andra Lars Lindkvist, Linnéuniversitetet, Gunilla Kindstrand,
utredningen, vilken kulturjournalist och ordförande för Konstnärsnämnden, Magnus
mynnade ut i konceptet ett Fredricsson, processledare för Strukturbild Skaraborg, och Bo
’horisontellt kulturhus’” Öhrström, innovationsforskare. Vid samtliga seminarier har
professor Christer Gustafsson, Uppsala universitet, medverkat.
New emplacement of public cultural institutions in the cultural
”ecosystems” of Polish cities. Öppen föreläsning den 11 december
av Professor Marcin Poprawski, Institute of Cultural Studies,
Faculty of Social Sciences, ROK AMU Culture Observatory, Adam
Mickiewicz University, Poznan.
Rundabordssamtal om ledarskapsutveckling för kulturlivet,
Stockholms konstnärliga högskola. Medverkande: Rani Kasapi,
Yamam Al-Zubaidi (Riksteatern), Paula Crabtree (SKH), Anna
Johansen (NV) och Karin Dalborg (NV). Samtalet resulterade i
ett värdefullt kunskapsutbyte och en idé om ett nationellt forum
för ledare inom kulturlivet. Forumet ska kombinera erfarenhet- och kunskapsutbyte med gemensamma föreläsningar och
workshops. Planen är att göra en mindre pilot under 2018. Huvudman för forumet kommer att vara Nätverkstan men deltagarna på
seminariet kommer att bistå på olika sätt, bland annat genom att vara
ambassadörer vid rekryteringen.
”Hur förvaltar staden sina konstnärer?” artikelbidrag av Karin
Dalborg till förstudie om infrastruktur för konstnärlig produktion
genomförd av Transit kulturinkubator i Stockholm. Transit är en
plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare.
Nätverkstan har genom David Karlsson medverkat i en rad
seminarier kring kulturpolitik och kulturekonomi:
”Hur kan den svenska kultursektorn påverka EU:s kulturpolitik?” 21 sept 2017 Intercult, Stockholm. ”Det strukturella
problemet med kulturföretagande”, 12 okt 2017, Nämnden
för hemslöjdsfrågors nationella seminarium kring utbildning och
kulturföretagande. Göteborgs kulturpolitik, 10 januari, kulturföreningen Gnistan, Göteborgs Stadsmuseum.
”Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?” 20 jan 2017, Kulturpolitisk dag, Kulturanalys, Stockholm.
Deltagande i nationella och internationella nätverk: Nätverkstan är medlem i de europeiska nätverken Encatc, Trans Europe
Halles och Eurozine och det nordiska nätverket NOFF (Nordiska
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Oberoende Förlag Förening). Vi har närvarat på konferenser såsom
SKLs kulturkonferens, Myndigheten för Kulturanalys kulturpolitiska
dag, konventet Folk & kultur, ”Cultural and Creative Industries in
Europe, Maximising the Contribution of Culture towards Social
and Economic Development” i Bryssel och ”European Cultural
Forum 2017”, i Milano, arrangerad av Europakommissionen.
Aktiviteter kopplade till mål 2 i vårt uppdrag, Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland beskrivs under avsnittet om Medialab.
Under 2017 fick Nätverkstan även förtroendet att för Västra
Götalandsregionens kulturnämnds räkning arrangera regionens
första Kulturting och administrera deras essästöd.
Kulturting 2017 genomfördes i samarbete med Koncernavdelningen Kultur, Kultur i Väst och Västarvet under en heldag i
april. Temat för detta första Kulturting var samverkan och samlade
ca 250 politiker, tjänstepersoner och kulturaktörer. Huvudtalare
var Karin Wahlén, kulturcoach i Östersunds FK, som bidragit till
fotbollsklubbens stora framgångar genom bokcirklar, dans- och
teaterföreställningar. Martin Nyström, musikkritiker i Dagens
Nyheter, pratade på ett entusiasmerande sätt om musikens inneboende kraft och skillnaden mellan att säga ja och att säga nej.

Nätverkstan Utbildning

Anna Johansen
Avdelningschef

Jesper Eng
Koordinator, Utredare

Mikael Löfgren
Strateg och lärare

Katarina Närhi
Studieadministratör

Johanna Adebäck
Koordinator

Nätverkstan Utbildning driver främst YH-utbildningen Kulturverkstan som i snart 20 år examinerat mer än 500 kulturprojektledare.
Vi genomför även andra kortare utbildningar inom kulturområdet
studerandes på uppdrag eller eget initiativ.

”Genom de
utvärderingar och att de i
så hög grad får jobb inom
kultursektorn efter utbildningen (nära 80 procent
i den senaste kullen)
ser vi att utbildningen
håller hög kvalitet i såväl
innehåll som utförande”

Kulturverkstan
Trots personalomsättning under året fungerade arbetet med Kulturverkstan mycket väl. Genom de studerandes utvärderingar och
att de i så hög grad får jobb inom kultursektorn efter utbildningen (nära 80 procent i den senaste kullen) ser vi att utbildningen
håller hög kvalitet i såväl innehåll som utförande.
Kulturverkstan gästades under året av många intressanta
föreläsare, däribland Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia i Stockholm, Pooneh Rohi, författare (debutera-
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de 2014 med romanen Araben) och doktorand i
lingvistik; Rasha Shaaban, nätverkssamordnare
för Anna Lindh-stiftelsen svenska nätverk; Arun
Sivag, musiker och social entreprenör med bas i
Bangalore, Indien; Roozbeh Behtaji, filmare och
verksamhetsledare Göthenburgo; Eva Hemmungs
Wirtén, professor i medierad kultur, Linköpings
universitet; Rasmus Fleischer, historiker och författare; Julia Romanowska, fil. dr. i medicin, slagverkare och ledarskapskonsult och Fanna Ndow,
skribent och kommunikatör.
KV15 bjöd i maj in till öppna seminarier på
Göteborgs Litteraturhus där de lyfte aktuella kulturfrågor på ett engagerade sätt och allmänheten
fick ta del av de studerandes nyvunna kunskaper.
Den nya klassen, KV17, som landade i huset den 20 augusti,
var fokuserade och nyfikna från första stund och arbetade under
hösten med sex spännande projektuppdragsgivare från kulturlivets
olika hörn: Hagateatern, Digidem Lab, Göteborgs Kulturkalas,
Tre stiftelser, ADA PopUp-studion/Bergsjön och Urban Konst/
Göteborgs Stad.
I vår strävan att vara en väg in i kulturlivet för personer som
inte har svenska som modersmål kunde vi erbjuda åtta studerande
extrastöd i svenska med yrkesinriktning, vilket är nytt rekord.
Vår svenskalärare Johanna Franck gör ett fantastiskt arbete.
En ny ansökan lämnades in till Myndigheten för Yrkeshögskolan i september. Ansökan genomfördes i gott samarbete med vårt
nätverk i arbetslivet och deras efterfrågan efter kulturprojektledare
var tydligare än någonsin. (I januari 2018 fick vi ett positivt svar för
ytterligare två starter av utbildningen).
Höstens LIA-träffar samlade så många som 70 olika organisationer till oss, som alla ville locka en studerande till sig för praktik.
Utvecklingsarbetet fortskred med att tydligare utgå från
konsten och kulturen i utbildningen.
Vi har under året utvecklat vår interna dokumentation liksom
studiedokumentationen så att den blir mer lättillgänglig och enklare
att lämna över när någon slutar eller går på ledighet.
Genom arbetet med en ny hemsida har vi utvecklat våra texter
och bilder som nu utgör en viktig del av Kulturverkstans ansikte utåt.
Övriga utbildningar
Vi har också genomfört ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans
med andra delar av Nätverkstan: kurs i ledarskap och projektledning på Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet;
kursen Konsten att leva på sin konst på Löftadalens folkhögskola
och en kurs i bokföring på Kulturakademin i Göteborg (Nätverkstan
redovisning var ansvarig avdelning).

Karin Dalborg 2018-04-06
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