Verksamhetsberättelse Kulturföreningen kvarteret Almen mars 2018-19
Vid ett konstituerande årsmöte den 22 mars 2018 beslutades att föreningen skulle startas upp.
Ett tjugotal intresserade var med och beslutade om detta. Årsavgiften sattes till 100 kr för enskilda
samt 200 kr för juridiska personer i form av företag eller föreningar. Stadgarna fastställdes. Vid ett
konstituerande styrelsemöte beslutades om arbetsfördelningen i styrelsen.
Föreningen registrerades som en ideell förening hos skatteverket och ett bankkonto med Swish
nummer öppnades på Länsförsäkringar bank i Karlstad.
Representanter för föreningen gjorde uppvaktning hos tjänsteperson på Kultur och
Fritidsförvaltningen Karlstad Kommun för att informera om föreningen samt för att efterhöra
möjligheter till samverkan och förutsättningarna för ekonomiskt bidrag till kommande aktiviteter.
Likaså togs kontakt med en annan förening som redan var aktiv i kvarteret Almen.
Vår suppleant Kjell Eriksson tillskapade en logo som sen användes för att trycka upp en del
infomaterial samt flyers. En hemsida togs fram ( www.kvarteretalmen.se) samt en FB sida
(…/kultforalmen). På hemsidan lades upp information om föreningen samt även ett kalendarium där
olika aktiviteter i kvarteret noterades.
I kontakten med kommunen samt visklubben Hallen framkom att vi inte fick möjlighet att organisera
någon aktivitet under sommaren 2018. Vi fick info om att vi kunde ansöka om detta nästa år.
Till kulturnatten i september så organiserade vi dock aktiviteter som uppskattades och satta kvarteret Almen på nytt på kartan. Under kvällen så skedde en dansuppvisning av Chance dansstudion
Karlstad, DJ`s Från G054 spelades musik och senare på kvällen fanns Klubb Dansa som underhöll.
Under kvällen visades även videofilmer av David Kumlien i samverkan mellan Calina Eriksson från
Folkhögskolan Molkom samt Sundstagymnasiet. Visklubben Hallen bidrog med ett soppkök.
Inne på Antikvariatet skedde ett boksläpp samt en poesiuppläsning. Ett ekonomiskt bidrag från
kommunen gjorde att vi kunde ha en bra ljud- och ljusanläggning med belysning på almarna i
kvarteret och trots en annalkande storm så klarades kvällen utan större hinder. Tyvärr så hade det
gått felaktig information ut i media att aktiviteterna i kvarteret hade ställts in p.g.a. stormen vilket
kanske gjorde att en del inte sökte sig till oss.
Planerna att organisera en julmarknad i samverkan med Visklubben Hallen fick ställas in p.g.a. för
kort framförhållning och därmed för få anmälda.
Under början 2019 skrev vi genom Kjell Eriksson ett förslag till sommaraktivitet med utställningar
mm. Vi fick dock besked att vi inte skulle få möjlighet att organisera detta då andra aktörer redan
hade beviljats tillträde till kvarteret. Som skäl angavs att det skulle göras en total översyn av
verksamheten i Almen nu när det fanns så mycket intresse från olika att verka där och att man därför
inte kunde tillåta fler att vara med. Samtidigt så hade vi fått info om att Kultur och Fritidsförvaltningen sedan jan 2019 har genom hyresavtal med Teknik och Fastighet, övertagit ansvaret för
Almen, vilket borde göra hela hanteringen egentligen enklare redan i år.
Vid årets slut hade föreningen 19 enskilda medlemmar samt 2 st juridiska personer.
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