ORGANISATION

Hej alla medlemmar!
Tack alla engagerade ledamöter och suppleanter, tack till alla
medlemmar för er positiva feedback!
Välkomna alla nya medlemmar, välkomna alla som vill
fortsätta och välkomna alla som återkommit! Vi har åter
utställning i Rådhushallen i samband med Gallerinatten i Malmö. I
år ställer 24 konstnärer ut sina verk. Vi försöker ständigt uppdatera
vår hemsida och Facebook där ni kan läsa mer om våra
utställande konstnärer. Vi arbetar så mycket vi kan för att
föreningen skall bli känd av alla i Malmö stad, bolag, stiftelser och
SUS med arbetsplats i Malmö, men vi behöver er hjälp.
Styrelsen söker dig som vill bli kontaktperson för MKK i den
organisation du arbetar. Är du intresserad kan du anmäla dig
genom att maila till mkk@mkkonst.se eller ta kontakt med
någon i styrelsen.
Vi i styrelsen tycker det är kul om vi får förslag från er till aktiviteter
under nästa år. Vi tar gärna emot ros och ris, idéer och tips.
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MEDLEMSFÖRMÅNER

Ju fler vi blir tillsammans ju gladare vi blir!
Ju fler medlemmar desto mer konst kan vi köpa in och lotta ut
bland våra medlemmar.
Det är fortfarande var fjärde medlem som vinner. Nyhet för i år
är att du kan se ett axplock av de vinster som lottas ut på
Facebook och hemsidan. Uppdateras kontinuerligt. Där tipsar vi
även om andra aktiviteter. Vi önskar alla en skön sommar och
hoppas att vi ses på något av arrangemangen i höst!

Aino Lindell
Ordförande MKK
Tänk om alla medlemmar
värvar var sin medlem under
hösten! Vill du anta styrelsens
utmaning?

Gilla MKK på

* delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet (2012
lottades konst ut till ett värde av 266 000: -)
* delta i aktiviteter till subventionerat pris
* rabatterat pris på konst samt inramning (SVART & WITT AB 15
% på inramning mot uppvisande av medlemskort, GALLERI
RÖNNQUIST & RÖNNQUIST LÄMNAR 10 % vid inköp av konst),
Martins Color 20 % på konstnärsmaterial (ej inramningar)
* vid MKK:s årliga samlingsutställning ges 10 % rabatt vid inköp
enligt pris i utställningskatalog
* MKK erbjuder också dig som medlem en mkkonst.se
e-postadress
*samt inte minst möjlighet att träffa ”likasinnade”
konstintresserade!
ÖVRIG MEDLEMSINFORMATION
Valberedningen har ordet.
Nu börjar valberedningen intensifiera arbetet inför årsmötet. Är du
intresserad av styrelsearbete är du välkommen höra av dig till
någon av oss. Om du inte själv är intresserad vet du kanske någon
annan som är det. Vår intention är att styrelseledamöterna
representerar så många arbetsplatser inom Malmös stad som
möjligt. Styrelsen behöver personer med olika kompetenser!
Hör gärna av dig till någon i valberedningen om du har frågor eller
synpunkter.
Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i

Alla medlemmar i MKK är välkomna att delta i Sveriges
Konstföreningars olika aktiviteter!
Läs mer på deras hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu
Var med och påverka vilken typ av aktiviteter vill ni se i höstens
program? Kom med idéer och förslag. Välkommen med
kommentarer till mkk@mkkonst.se (eller till någon i styrelsen
förnamn.efternamn följt av @mkkonst.se)
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR AKTIVITETER
Anmälan
För att anmäla sig till en aktivitet skall medlemsavgiften för
verksamhetsåret vara betald. Som medlem kan man i mån av plats
ta med en person som då får betala fullt pris för aktiviteten
Försäkring
Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader för deltagare
i händelse av stöld, sjukdom, olycksfall eller kostnader vid
avbokning. Deltagare bör därför ha eget försäkringsskydd via egen
hem- och/eller fritidsförsäkring. Kontrollera med ditt
försäkringsbolag vilket skydd du har. Vid resor utanför Sverige ta
med europeiska försäkringskortet, pass och/eller annan godkänd
EU-legitimation.
Betalning
För aktiviteter understigande 1 000 SEK per person betalas ingen
anmälningsavgift. Deltagaravgiften skall vara betald senast 20
dagar före för aktiviteten om inget annat anges i programmet. För
bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag för aktiviteten
skall hela beloppet för aktiviteten betalas omgående i samband
med bokningen.
Avbokning av aktivitet
Avbokning 10 dagar före aktiviteten återbetalas hela avgiften.
Avbokning mindre än 10 dagar före aktiviteten återbetalas avgiften
bara om platsen ersatts med någon annan deltagare från kölista.
Vid längre aktiviteter med en kostnad överstigande 1000 kr
separata regler som anges vid varje enskilt tillfälle. MKK
förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda
deltagare, eventuella inbetalda deltagaravgifter återbetalas då i sin
helhet. Inställd aktivitet meddelas senast en vecka efter
anmälningstidens utgång.
Ändring av pris
För kostnadsökningar som beror på ändring av transportkostnader,
skatter, tullar, tjänster, växelkurser eller avgifter som ingår i resan
och som inte kunnat förutses när programmet trycktes har
föreningen rätt att sänka eller höja angivet pris i programmet med
motsvarande belopp. Höjning av priset får endast motsvara faktisk
höjning och skall aviseras i bekräftelsen före deltagandet i
aktiviteten. På begäran skall höjningen kunna styrkas.

HÖSTPROGRAM 2013
Vårprogram 2013 publiceras med förbehåll för feltryck och
kursändringar -/+
14 SEPTEMBER - KONST PÅ LANDET
Välkomna till konst på landet!
Vi är välkomna till Bokenäs Konsthall i Hammarlöv där konstnär
Britt-Marie Aulin Tonning driver en konsthall i sitt f.d. ko-stall.
Vi får se en jurybedömd utställning med konstnärer från hela
Sverige. Britt-Marie visar oss runt i konsthallen där det finns olika
ateljéer, kursverksamheter och en liten shop (det finns även ett
café om någon är fikasugen).
Plats: Samling bakom Malmö opera.
Tid: 2013-09-14 kl. 14.00 (samling)
Kostnad: Ingen
Anmälan: Senast 2013-09-02 till yvonne.omdal@mkkonst.se
(0702-61 37 52) eller aino.lindell@mkkonst.se
Övrigt: Samåkning. OBS! ange i anmälan om du behöver skjuts
eller om du har plats i din bil. Konsthallen ligger i Hammarlöv strax
hitom Trelleborg från Malmö räknat. Du får färdbeskrivning vid
samlingen. Ersättning för samåkning sker mellan chaufför och
passagerare, med 75 kr/person. Ange ditt namn, medlems- och
telefonnummer vid anmälan
28-29 SEPTEMBER - SAMLINGSUTSTÄLLNING
RÅDHUSHALLEN
I år ställer följande konstnärer ut: Peter Wahlbeck, Peter Sternäng,
Thomas Holm, Bertil Pettersson, Tina Lundgren, Marie-Louise
Landén, Kristina Assarsson, Anneli Hjalmarsson, Rebecca
Löwenthal, Ronny Klinteberg, Mischa Rosic, Lena Ansner, Finn
Jensen, Dyveke Zaadig, Susanne Jardeback, Boel Åsemo, Ditte
Norström, Catarina Hultman, Annika Jägfelt, Bertil S Nilsson,
Dagmar Glemme, Gustav Sundin, Britt-Inger Persson, Kristina
Plato
Plats: Rådhushallen Malmö, ingång Kyrkogatan
Tid: 2013-09-28 kl. 16.00–24.00. Mellan kl. 16.00–18.00 är det
VIP-visning för medlemmar i MKK. Under denna tid har du som
medlem 20 % rabatt (på övrig öppettid har du som medlem 10 %
rabatt) på utställd konst! De flesta konstnärer är närvarande. Kom
och prata konst! 2013-09-29 kl. 12.00–16.00
Kostnad: Gratis!
Anmälan: Ingen
Övrigt: Vid frågor om utställningen, kontakta Aino Lindell
(0709-34 20 45)
8 OKTOBER - SIGNE PERSSON-MELIN
Välkomna till Signe Persson-Melin, Sveriges första professor i
glas- och keramikformgivning vid Konstfack i Stockholm. Vi
besöker hennes ateljé där Signe visar och berättar om sina
skapelser.

Plats: Östra Stallmästaregatan 12, Malmö
Tid: 2013-10-08 kl. 17.00
Kostnad: Medlem 30 kr, icke medlem 40 kr.
Anmälan: Senast 2013-09-27 till lena.oberg@mkkonst.se
(0709-92 47 46) eller elisabeth.kahn@mkkonst.se
Övrigt: Begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller. Besöket är
beräknat till cirka en timme. Efter bekräftelse om deltagande ska
din betalning vara MKK tillhanda senast 2013-10-04
Ange ditt namn, medlems- och telefonnummer vid anmälan
17 OKTOBER - THOMAS HOLM
Välkomna till Malmökonstnären Thomas Holms Ateljé Thomas
(utställare under gallerinatten i rådhuset) berättar om sitt
mångåriga konstnärskap.
Plats: Västra Kattarpsvägen 10 E, Malmö
Tid: 2013-10-17 kl. 18.00–20.00
Kostnad: 30 kr, icke medlem 40 kr
Anmälan: Senast 2013-10-07 till inger.rahm@mkkonst.se eller
yvonne.omdal@mkkonst.se (0702-61 37 52)
Övrigt: Begränsat antal platser, först till kvarn

19 OKTOBER – KONSTFÖRENINGARNAS DAG
Moderna museet i Malmö uppmärksammar konstföreningarnas
dag. Programmet är ännu ej fastställt. Välkommen på besök.
Plats: Moderna museet Malmö
Tid: 2013-10-19 kl. 13.00, 15.00, 16.00 (visning)
Kostnad: 35 kr som betalas vid besöket
Anmälan: mkk@mkkonst.se eller Aino Lindell 0709-34 20 45
Övrigt: Anmälan bindande, anmäl dig senast 2013-08-31
25-27 OKTOBER - KONSTMÄSSA PÅ LUFTKASTELLET
MKK tipsar om Konstmässa på Luftkastellet i Malmö.
Plats: Luftkastellet i Malmö
Tid: 2013-10-25--2013-10-27, kl. 12.00–18.00
Pris: Entréavgift är 20 kr
Anmälan: Ingen
Övrigt: Inget
29 OKTOBER - MALMÖ OPERA BAKOM KULISSERNA
Följ med på guidad visning på Malmö Opera. Vi får bl.a. se foajén,
salongen, bakom kulisserna på stora scenen samt titta in på
Intiman och verkstaden.
Plats: Malmö opera, Östra Rönneholmsvägen 20
Tid: 2013-10-29 kl. 16.00
Kostnad: Medlem 65 kr, icke medlem 75 kr
Anmälan: Senast 2013-10-17 till lena.oberg@mkkonst.se
(0709-92 47 46) eller annika.jarvi@mkkonst.se (0709-68 38 09)

Övrigt: Beräknad tid är c:a en timme. Kaffe och kaka ingår i priset.
Efter bekräftelse om deltagande ska din betalning vara MKK
tillhanda senast 2013-10-25. Ange ditt namn, medlems- och
telefonnummer vid anmälan
23-24 NOVEMBER - NORDISK KONFERENS
OM FRAMTIDENS KONSTFÖRENING
Den 23-24/11 arrangeras ett nordiskt seminarium om framtidens
konstförening på Malmö Högskola i Malmö. Seminariet riktar sig till
konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är
intresserad av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för
framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta
att vara en viktig oberoende del av konstscenen?
Bakom seminariet står riksförbunden Sveriges Konstföreningar,
Norske Kunstforeninger och Sammenslutningen Af Danske
Kunstforeninger. Seminariet arrangeras med stöd av Nordisk
kulturfond och Kulturkontakt Nord.
Plats: Malmö Högskola, Orkanen
Övrigt: Ytterligare info kommer att läggas upp på vår
hemsida/Facebook och www.sverigeskonstforeningar.nu
14 DECEMBER – JULBUFFÉ I BORGARSTUGAN
PÅ MALMÖ MUSEUM
I anslutning till julbuffén blir det dragning i årets stora konstlotteri.
Om vädret tillåter startar vi med ”glögg och tillbehör” på
Borggården. Sedan serveras den STORA JULBUFFÉN i
Borgstugan.
Plats: Borgstugan, Malmö museum
Tid: 2013-12-14 kl. 13.00
Kostnad: Medlem 450 kr, icke-medlem 500 kr (under förutsättning
att vi blir 30 anmälda, blir vi fler reduceras priset utifrån MKK:s
lokalkostnad för evenemanget)
Anmälan: senast 2013-10-31 elisabeth.kahn@mkkonst.se eller
Margareta Dahlberg (0708-28 85 68)
Övrigt: Efter att anmälningstiden har gått ut, återkommer vi med
mer information om hur och när du skall betala. Ange ditt namn,
medlemsnummer samt telefonnummer vid anmälan. Ange
önskemål om specialkost.

MKK samarbetar med Sydvästens konstförening. Vi har i
mån av plats möjlighet att följa med på deras aktiviteter
(likaså kan Sydvästens medlemmar möjlighet följa med
på våra).
Vi uppdaterar efterhand med aktiviteter på MKK:s
Facebooksida. Se även www.sydvasten.nu

