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Under 2012 har vi, som alltid, uppdaterat hemsidan regelbundet. Under rubriken
”Aktuellt” publiceras information kontinuerligt om vad som pågår i landet inom glas.
Kristin Rapp som är Glasakademins webbredaktör sköter uppdateringarna och alla
medlemmar uppmanas att skicka material till henne om de olika aktiviteterna.
Under det gångna året har vi, utifrån Glasakademins stadgar, förtydligat
intagningsförfarandet. Vi har sammanställt en blankett som finns att ladda ner från
Glasakademins hemsida samt uppdaterat informationen på hemsidan, t ex att det i
ansökan krävs två skrivna referensbrev.
UNDERCOVER CONTEXT
15-21 september deltog 15 medlemmar
från Glasakademin på utställningen
”Undercover Context” i Svaneke gamla
rådhus på Bornholm, en utställning i
samband med och under European Glass
Context,
http://www.europeanglasscontext.com/
Utställningen var mycket lyckad och hade
många besökare, 333 st, från hela världen
samt lokaltv och press.
Alla medlemmar var inbjudna att ställa ut.

På årsmötet den 18 mars 2012 kom frågor om Glasakademins framtid upp. Dessa
frågor tog styrelsen med sig och höll tillsammans med några av Glasakademins
grundare ett visionsmöte i ordförandes ateljé i Gullaskruv. En viktig punkt på mötet var
Glasakademins roll som kunskapsbärare och hur vi bäst förvaltar och utvecklar denna.
Detta i sin tur har lett fram till att styrelsen på styrelsemötet 24 nov 2012 beslutade att
gå med i glasforskningsföreningen Glafo. Ett medlemskap i Glafo innebär att
Glasakademins medlemmar får tillgång till ny kunskap och teknik.
Vi valde i år igen att annonsera i Glasrikets årliga tidsskrift som delas ut gratis i Småland
under turistsäsongen. Den ges ut på svenska, engelska och tyska.

Glasakademin är som organisation medlem i GAS, Glas Art Society och vi får varje
vecka ta del av deras Weekly Digest som ordförande vidarebefordras till Glasakademins
medlemmar.
Varje månad får vi också Alan J. Pooles Contemporary Glas Newsletter, en gratis
service till alla som bor, verkar eller har studerat i Storbritannien. Vi har bett om och får
vara med på hans utskickslista. Även detta vidarebefordras av ordförande.
Vi har under 2012 startat en
facebooksida. Det är en mycket
aktiv facebooksida, öppen för alla,
som i nuläget har 505 medlemmar
från hela världen, från USA till Kina.
På denna postas evenemang och
fungerar också som en
anslagstavla, väl utnyttjad.
Vi har under 2012 fört samtal med
Maja Heuer och The Glass Factory
om ett samarbete där
Glasakademin erbjudits lokaler i det
gamla brukskontoret. Diskussion
om typ av aktivitet diskuteras
fortfarande med Glasakademin ser
mycket positivt på ett sådant
samarbete.
Ordförande hälsar och tackar för alla meddelande och glada tillrop om hur glada och
tacksamma akademiledamöterna är med all information som skickas ut via
Glasakademin.

