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”Hav” av A. Kappel, från Tjörnedala Artwalk 2020

Ideell förening

NÄTVERKETNU GÅR VI VIDARE!
Leader-projektet Kulturnavet 
Österlen har förvandlats till 
Nätverket Kulturnavet Österlen 
Ideell Förening.

Den nya föreningen hade sitt första årsmöte 
den 14 november på Österlenskolan för Form 
och Design där ett 30-tal personer samlats. 
En ny styrelse finns nu på plats!

Fr.v. Carina Hägg, Sanna Persson Halapi, Maria 
Anderberg, Bea Tigerhielm, Caroline Alesmark, 
Anna-Carin Uggla och Johan Stenius

TILL ALLA MEDLEMMAR! 
Ni som idag är medlemmar i Kulturnavet Österlen kommer automatiskt att bli med-
lemmar i den nya ideella föreningen. Era kontaktuppgifter och er plats på kartan 
kommer att se ut precis som innan och det godkännande som ni givit enligt GDPR 
när in blev medlemmar i Kulturnavet Österlen gäller fortfarande. Årsmötet beslutade 
att medlemskapet i den nya ideella föreningen ska vara kostnadsfritt till nästa års-
möte.  Obs! Om du inte vill fortsätta som medlem i den ideella föreningen meddela 
detta så fort som möjligt till info@kulturnavetosterlen.se.

EU-KONFERENSEN OM 
KULTURELLA OCH KREATIVA
NÄRINGAR 25 NOVEMBER
Har du redan anmält dig? Om inte – passa på nu! 
Sista anmälningsdag är 21 november. Anmälan 
sker till Europa Direkt på: 
https://europadirektsydskane.se/kulturkonferens/ 
där du också hittar programmet. Vi tror att det blir 
en mycket intressant dag!

mailto:info%40kulturnavetosterlen?subject=


JULFEST 
9 DECEMBER KL 17
Nu firar vi både den nya orga-
nisationens födelse och att det 
snart är jul. Återigen har vi förmå-
nen att få hålla en fest på SARA 
– Swedish Academy for Realist 
Art. Ni som var med på förra fes-
ten minns hur magiskt det var. 
Ni som inte hade möjlighet då – 
missa inte chansen nu!  

I år kör vi knytkalas, ta med vad 
du vill äta och dricka.

SARA-skolan ligger vid Brunnsparken i Simrishamn, adress Lilla Norregatan 17.
Ca 10 min promenad från Simrishamns station, busshpl Brunnsparken.  
Välkommen!

Anmälan till: 
info@kulturnavetosterlen.se 

Tack för 2022 – välkommen 2023!

Anna-Carin & Susan
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