Till medlemmarna i
Länsmusiken i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd
Hej alla
Här kommer en rapport om Folk och Kultur.
Idag onsdag den 30 maj har vi ett öppet seminarium ”Är det dags för en kulturrevolution?”
på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Det livesänds på Kulturhuset/Stadsteaterns
facebooksida. Start idag kl. 14.00. Sju av riksdagens åtta partier medverkar med sina
kulturpolitiska experter, samt ett konstnärligt inslag och en paneldebatt.
Vi kommer också att ha en Salong i Almedalen med Marika Lagercrantz måndag den 2 juli kl.
18-20. Varmt välkomna för er som är i Almedalen.
Vi har nu fått besked från Meetagain angående resultatet för ekonomin för 2018. Det
slutade på ca 540 000 kr. Till detta kan vi lägga årets inbetalning på 130 000 kr från de tre
samarbetsråden, allt exklusive moms. Det innebär att vi har ett startkapital på 670 000 kr
för att genomföra Folk och Kultur 2019.
Det är bra, men räcker inte så långt. Vi har i dagsläget inga andra klara finansiärer.
Diskussion pågår med Eskilstuna kommun, Eskilstuna kommunföretag, Landstinget i
Sörmland, Kulturrådet, Kulturbryggan och jag arbetar för ett samarbete med Kultur och
Näringsliv för att ta ett helhetsgrepp över Folk och Kulturs värde för näringslivet, m.m.
Vi arbetar med att stärka upp organisationen och har anlitat Svante Oledal, skatteexpert
och ordförande i Byteatern Kalmar Läns Teater som expert att tillsammans med tre
representanter, Lena Carlbom LTS, Fredrik Persson RMS och Conny Sandberg LMSR diskutera
och ta fram ett förslag till organisationsform. Tills vidare är Kulturlyftet – Kultur i hela landet
den organisation som driver projektet Folk och Kultur.
Men projektet är fortfarande behov av en säkerhet/buffert. Enligt Svante Oledal 2,5
miljoner för att driva ett så stort projekt som Folk och Kultur. Vi hade en omsättning på över
5,5 miljoner förra gången. Detta är en nöt att knäcka.
Jag har haft en första träff med Team FoK, när finansieringen har klarnat så räknar jag med
att vi kommer igång i augusti. Men redan nu har vi jobbat vidare på de utvecklingsområden
som vi har identifierat. Den 25 och 26 juni träffas styrgruppen för 2 dagars överläggningar.
Det jobbas på många fronter för att vi även nästa år ska kunna genomföra ett Folk och Kultur.
Jag skickar med en rapport från Folk och Kultur 2018.
Ha en trevlig sommar
Linde Sjöstedt
Projektledare Folk och Kultur
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