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Helgen den 20-21 augusti i Väla var det start för processen med konstutställningen ”Fuck off
or fit in” inför januari 2018. Ett diskussions och faktaforum.
Lördagen den 20e 10-16 medverkade Johan, Anette, Elisabet och Börje från utställningsgruppen
dessutom Sören och Anneli från föreningen Bakom leendet. Inbjudna var Monica Westberg och
Monica Zuretti (från Argentina) för att genomföra psykodramaövningar. Övningarna syftade både
till att vi skulle lära känna varandra, lära oss mer om psykodrama och eventuellt skapa en mer
gemensam vision.
Söndag 21 augusti 10-16 medverkade Johan, Elisabet, Anettte, Helena och Börje från
utställningsgruppen, dessutom Sören.
På förmiddagen tittade på en video om Tillit från ett arrangemang av Centrum för Social Hållbarhet
SSC på Karloinska Instututet. http://urskola.se/Produkter/192524-UR-Samtiden-Tillit-fran-cell-tillsamhalle-Att-lara-ut-tillit
Videon vi tittade på förmiddagen den 21 augusti var om Julia Ramanowskas forskningsprojekt där
man använder ett konstnärligt tilltal i ledarskapsutbildning. Töres Theorell var forskningsledare för
projektet.
Efter lunchen pratade vi bland annat om att våra ansökningar till Konstnärsnämnden, Västra
Götalandsregionen och Kulturstiftelsen där vi fått avslag. Beviljat är ansökan om utställning i
Lidköpings konsthall januari 2018 med en kommunal satsning på 340.000:- varav 220.000:beräknat till utställningsersättning.
Beslut
• Sören, Anneli, Johan och Börje medverkar vid den planerade Tankesmedjeträffen med Falu
kommun den 15 september i Stockholm.
•

Johan och Elisabeth ansvarar för att söka mer pengar till projektet.

•

Börje försöker få till en träff med gruppen och Töres Theorell och Julia Ramanowska och
prata kring Schibbolet projektet i november ev. början av december 2016.

•

Johan är ansvarig för träff lördag 4 februari 2017 10.00 hemma hos honom ateljén i
Mellby. Även Anette och Helena försöker ha några tankar och ideér.

Den 26 september kl.19.00 spelas Borås stadsteaters uppsättning "Bakom leendet - mannen mitt
emellan" med manus och regi av Dag Norgård på Esplanadteatern i Lidköping.
Pjäsen är en helt annan än "Bakom leendet- Kvinnan mitt emellan" den utgår från samma händelse
men ur ett annat chefsperspektiv, nu högre upp gällande chefsansvar.
Framförs av skådespelaren Lennart Eriksson och ni som kommer kan se fram mot en gastkramande
känslomässig timme.
Vi vill också påminna er om att vår medlem Anita Wallstedt är nominerad till Svenska Hjältar. Anita
är en sann hjälte och har hjälpt många av oss drabbade att få mod, fakta och hur man praktiskt går
till väga för att få rätt till ersättning och upprättelse.
Ni kan rösta på Anita genom Aftonbladet t.o.m. den 15:e september.

