ICORN Sverige
nätverksmöte
3–4 oktober, 2017
Fristad Skellefteå bjuder in till nationellt möte för politiker, koordinatorer, fristadskonstnärer
och fristadsförfattare verksamma inom ICORN i Sverige. Mötet sker i samarbete med den
nationella fristadssamordnaren och med stöd från Kulturrådet.
Under två dagar träffas nätverket för att samtala, utbyta idéer och tar del av nyheter och
information för alla som på ett eller annat sätt arbetar med och inom ICORN.
Anmäl konferensdeltagande samt eventuella önskemål om specialkost senast den 25 augusti till Karin
Hansson. Epost: karin.hansson@uppsala.se
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ICORN Sverige Nätverksmöte, 3–4 oktober, 2017
Skellefteå
3 oktober

De gemensamma passen kommer ske på engelska.
11.30

Lunch Nordangården

13.30

Välkomna till Skellefteå och det nationella mötet för Sveriges fristäder inom ICORN
(Hallen, Nordanå)
Thomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, Emilia Hallin, ordförande
Kulturnämnden, Marie Chrysander, koordinator, Karin Hansson, nationell
samordnare, hälsar välkommen till Skellefteå och ger praktisk information om
dagarnas upplägg.

14.00

ICORN idag och i framtiden
Representanter från ICORNs sekretariat och styrelse.

15.30

Eftermiddagsfika

16.00

Workshop: Att vara fristad /få en fristad inom ICORN
Under denna workshop delas deltagarna upp i tre spår och diskuterar frågor som
rör fristadsnätverket. Varje spår har en workshopledare.
Kommentarerna från workshoparna samlas in och redovisas i början av dag 2.




17.00

Spår 1 Koordinatorer
Spår 2 Konstnär
Spår 3 Politiker

Slut dag 1

17.0017.45

Fristad till fristad (valfritt)
Under detta pass finns erfarna fristadskoordinatorer på plats för att svara på frågor om
utmaningar och möjligheter man kan stöta på som fristad, fristadskoordinator eller politiker
fristadskonstnär.

18.30

Kvällsprogram och middag
Mer information kommer.
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4 oktober
09.00

Återkoppling från workshopen dag 1
Karin Hansson, nationell samordnare, ICORN Sverige, sammanfattar vad grupperna
kom fram till i workshopen under dag 1.

09.30

Så skapar vi förutsättningar för fristadskonstnärer och nyanlända kulturarbetare i
fristaden för öka internationalisering av kulturlivet
Under detta pass delar fyra projekt/verksamheter med sig av hur de arbetat lokalt
med yttrandefrihet. Medverkar gör: Konsten att delta, Det fria ordets hus,
Dissidentbloggen/Svenska PEN, Litteraturcentrum.

10.00

Förmiddagskaffe

11.00

Workshop – väj mellan tre spår:
 Regionernas roller (för politiker)
Inom det svenska ICORN – nätverket finns idag fristadsregioner och flera
kommuner samverkar över kommungränsen. Under detta pass ges möjlighet att
diskutera vilken roll regionerna kan ta och hur regionerna kan underlätta för
fristäderna.
 Speed dating med intresseorganisationer (för konstnärer)
Fristadsnätverket består förutom fristäderna inom ICORN av intresseorganisationer
som ge stöd och nätverk till fristadskonstnärer. Under detta pass ges möjlighet för
fristadskonstnärer och intresseorganisationer att mötas för att lära känna varandra.
Medverkande organisationer är bland annat: Sveriges författarförbund, Svenska
PEN/Dissidentbloggen, Litteraturcentrum, Kulturrådet, Konsten att delta.
 Att hamna i svåra samtal (för koordinatorer)
Som fristadskoordinator kan man ibland få ta del av historier eller samtal som kan
vara svåra att veta hur man ska hantera. När behövs professionell expertis? Vart går
gränsen som koordinator och privatperson?

12.00

Lunch

13.00

Nationell samordning ICORN Sverige
Karin Hansson, nationell samordnare, ICORN Sverige, redovisar 2017 och ger förslag
framåt.

13.45

Avslut och överlämning till värd för 2018 års fristadsmöte.

14.00

Det nationella fristadsmötet avslutas.

15.00

Guidad tur runt Skellefteå (valfritt).
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Praktisk information
Det nationella fristadsmötet äger rum den 3–4 oktober på Nordanå, Skellefteå.
Konferenslokal är Hallen (byggnaden mot älven mitt emot huvudbyggnaden (markerat
Museum Anna Nordlander på Google maps).
Den 3 oktober startar med lunch för de som vill. Lunchen serveras i Nordangården som ligger
på området Nordanå.
Anmälan
Anmälan görs senast den 25 aug till karin.hansson@uppsala.se i anmälan är det viktigt att du
anger följande information om deltagarna:





Namn, titel, arbetsplats och kontaktuppgifter
Kostönskemål/allergier
Ankomst den 3 okt (dvs om du ska vara med på lunchen)
Om du önskar delta i den guidade turen av Skellefteå efter konferensen.

Kostnad deltagare
Deltagandet är kostnadsfritt för upp till fyra personer per fristad. Fler är självklart välkomna
men då tillkommer en konferensavgift på 500 kr som inkluderar lunch, middag och fika för de
två dagarna.
Resa och boende står alla deltagare för själva
Deltagande för icke medlemmar i ICORN
Intresserade kommuner, städer och regioner är välkomna på mötet mot konferensavgiften
som angetts ovan. Det kommer inte gå ut någon öppen inbjudan men fristäderna är själva
välkomna att bjuda in andra kommuner, städer eller regioner de tror kan ha intresse av att
delta.
Frågor
För frågor kring program eller anmälan kontakta Karin Hansson på telefon 018-7271796 eller
e post karin.hansson@uppsala.se
Karta över Nordanå inkl. Värdshuset Nordangården
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Hotell
Rum är reserverade på Best Western Hotell Malmia (0910 73 25 29), ange koden ’Fristad’.
Hotellet ligger på torget, några minuter från busstationen och flygbusshållplatsen ’Malmia’.
Flyg
Från Stockholm till Skellefteå den 3 oktober
För ankomst till lunch rekommenderas flyg kl. 08.10 (SAS) eller kl. 08.45 (Norweigan)
För ankomst till mötet startar rekommenderas flyg kl. 11:30 (SAS)
Flyg från Skellefteå till Stockholm den 4 oktober
För avgång i anslutning till det nationella fristadsmötets slut rekommenderas flyg kl. 16.15
(SAS)
För avgång senare på kvällen rekommenderas flyg kl. 19.25 (SAS och Norweigan)
Flygbussen
Flygbussen går i anslutning till SAS och Norwegians alla reguljära avgångar till Arlanda och
alla reguljära ankomster från Arlanda.
Flygbussen från Skellefteå Airport 3 oktober
Kommer ni med flyget som avgår från Stockholm kl. 08.10 eller 08.45 så kan ni gå av vid
Hotell Malmias station, Kanalgatan, hållplatsläge A
Kommer ni med flyget som avgår från Stockholm kl. 11.30 så kan ni gå av vid station
Stadshotellet och promenera några minuter till Nordanå.
Flygbussen till Skellefteå Airport 4 okt
Flygbussen går 75 min minuter innan flygets avgång från Best Western Hotell Malmias
station ”Malmia”, Kanalgatan, hpl läge A.
Tåg och buss
Vill du resa med tåg eller buss, besök www.sj.se eller www.tabussen.se
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Vägbeskrivningar
Vägbeskrivning från Best Western Hotell Malmia till Nordanå

Vägbeskrivning från busshållplats Stadshotellet till Nordanå
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