VÅRPROGRAM 2011

VÅRPROGRAM 2011

Ordförande har ordet!
Jag vill börja med att tacka alla för det gångna verksamhetsåret och önska alla medlemmar,
gamla som nya och styrelsen en god fortsättning på 2011. Föreningens 64:e verksamhetsår.
Vår konstförening är troligen en av de äldsta och aktivaste konstföreningarna i landet och
rekryterar medlemmar från Malmö stads förvaltningar, kommunala bolag och Region Skåne
med arbetsplats inom Malmö stad.
Under verksamhetsåret har medlemmarna i våra program erbjudits varierande och intressanta
aktiviteter. Ni har visat ert intresse och engagemang genom ert stora deltagande i de olika
aktiviteterna.
En årligen återkommande och alltid lika välbesökt aktivitet är årsmötet. Det är kanske inte årsmötet i
sig som är det mest uppskattade utan utlämningen av högvinsterna i årets lotteri efter årsmötet.
Oavsett vilket, många medlemmar träffas, stämningen är hög och diskussionerna om första val och
andra val av vinst och besvikelserna när någon annan väljer ”mitt första val” går inte att missa. Totala
vinstvärdet i årets lotteri var 170 000 kr. Ett vinstvärde som bara det kan motivera medlemskapet.
Vårprogrammet erbjöd ett utbud av uppskattade och välbesökta aktiviteter. I höstens program
fanns också ett stort utbud som gav många nya intryck och upplevelser som måste nämnas:
Cisternerna och Davids samling, Skulpturvandringen i Malmö, Hans Jonfors och Ottsjökocken.
Besöken hos våra skånska konstnärer är alltid uppskattade och lärorika oavsett om det är som en
enskild aktivitet eller i samband med annan aktivitet.
Samlingsutställningen i Malmö Rådhushall, som nog måste räknas till en av de större i Skåne, med
ett 25-tal utvalda skånska konstnärer hade i år ett starkt inslag av grafik med anledning av Grafiska
Sällskapets 100: års jubileum. Utställningen besöktes under de två dagarna av ca 1 300 personer.
Besökare, utställande konstnärer och besökande konstnärer uttryckte spontant sina eloger ”bästa
utställningen i stan”. Traditionsenligt fullföljde föreningen i samband med utställningen sitt avtal med
utställande konstnärer och gjorde inköp till årets konstlotteri.
När du håller detta program i din hand har vi en del av den mörka och kalla årstiden framför
oss, men vi har också en vår att se fram emot. Mitt omedelbara råd är, läs programmet och anmäl dig
direkt till de aktiviteter som passar ditt intresse. Antalet platser är oftast begränsade och därför är det
först till kvarn som gäller.
Vi vill bli fler medlemmar i föreningen och behöver därför din hjälp!
Ta med programmet och visa för dina arbetskollegor och motivera dem till ett medlemskap i
konstföreningen. Tvekar de, låt de följa med dig som medföljande på någon aktivitet och låt dem få
uppleva den glädje och gemenskap som finns i vår förening.
Avslutningsvis, efter att ha meddelat valberedningen att jag undanber mig omval, vill jag tacka alla
medlemmar, kollegor i styrelsen och samarbetspartners för dessa år av förtroende och gott
samarbete. Det har blivit många givande år med lärande och god social samvaro.
Jag önskar föreningen, min efterträdare och nya styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete.

Kent Danielsson
Ordförande MKK
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3 MARS – ENTRÉNS BETYDELSE - DÖRREN ÄR HUSETS ANSIKTE
Föreläsning av arkitekt Bertil Öhrström från Sweco Architects. Bertil Öhrström har ritat flera
uppmärksammade flerfamiljshus i Malmö, bl.a. Potatisåkern, Concordia vid Baltzarsgatan, Tango på
Bo01 och kvarteret Svante vid Värnhemstorget. Han är också verksam utanför Malmö, bl a i Kina.
Under ca 1 timmes föreläsning ger han sin personliga och arkitektens syn på entrén till ett hus eller
bostad. Självklart blir det också utrymme för frågor och diskussion.
Plats: på Swecos kontor, Hans Michelssonsgatan 2, samling utanför entrén.
Tid: 2011-03-03 kl 17.30.
Kostnad: 25: - som betalas på plats.
Anmälan: senast 2011-02-08 till kaynilsson@yahoo.se tfn 046-25 59 23 eller kenzye@gmail.com
tfn 046-25 42 61.
Övrigt: i priset ingår kaffe med lättare tilltugg. Begränsat antal deltagare är 20 personer (först till kvarn
gäller). Lämna namn, medlems- och telefonnummer vid anmälan.

17 MARS – KONSTNÄRSBESÖK HOS PETER STERNÄNG
Malmökonstnären Peter Sternäng bjuder in oss till sin ateljé i Malmö. Peter har ställt ut sen i början av
1980-talet med sina underbara akvarellmålningar på många utställningar runt om i Sverige och
Norden. Hans tavlor har ofta motiv från andra delar av Europa och på vår samlingsutställning i
Rådhushallen i höstas fanns Peter representerad med motiv från Medelhavet.
Plats: Peters ateljé Reginavägen 92, Malmö
Tid: 2011-03-17 klockan 17.30 till ca 20.00
Kostnad: medlem 120: - icke medlem 130: Anmälan: senast 2011-02-01 till kenzye@gmail.com tfn 046 25 42 61 alt 0732-42 07 08 eller
annika.jarvi@telia.com tfn 040-22 22 32 alt. 0732-43 23 11
Övrigt: i priset ingår ostbricka med vin. Begränsat antal deltagare är 20 personer (först till kvarn
gäller). ). Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK tillhanda senast 2011-02-28. lämna namn,
medlems- och telefonnummer vid anmälan. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med
anmälan. Läs även MKK:s särskilda villkor för resor.

22--24 MARS - ÅRSMÖTE/VINSTUTLÄMNING I ÅRETS KONSTLOTTERI
Visning av högvinster samt utlämning av lågvinster i årets konstlotteri. Vinsterna lämnas ut mot
överlämnande av undertecknat vinstbevis. Se fullständig information på ditt vinstbevis
Plats: Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2
Tid: Årets konstlotteri: 2011-03-22--24 kl 17.00–18.00 (visning av högvinster samt utlämning av
lågvinster). Årsmöte: 2011-03-24 kl 18.30. Därefter kl. 19.30 utlämning av högvinster.
Kostnad: ingen
Anmälan: ingen
Övrigt: Dagordning: Enligt föreningens stadgar. Årsmöteshandlingar delas ut innan mötet. Dörrarna
stängs inför årsmötet kl 18.30.

STORA KONSTLOTTERIET 2010
Högvinsterna i konstlotteriet visas och lågvinsterna lämnas ut i Malmö Rådhushall,
ingång Kyrkgatan 2.
Tid: 2011-03-22--24 kl 17.00–18.00
Utlämning av högvinster
Plats: Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2
Tid: 2011-03-24 kl 19.30
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17 APRIL – KONSTNÄRSBESÖK
Vi besöker Terese Holmberg som ställde ut under MKK:s höstutställning. Terese arbetar med råglas
betong och vi kommer att bl.a. få se hur hon arbetar. Terese arbetar och bor i Sibbhult. Vi lämnar
Malmö på f.m. och äter lunch innan besöket.
Plats: samling P-platsen bakom Malmö Opera, Tells buss
Tid: 2011-04-17 kl 10.00, återkomst ca kl 19.00
Kostnad: medlem 400: - icke medlem 450: Anmälan: senast 2011-03-25 till aino.lindell@malmo.se eller Birgitta Wanglén tfn 040-92 68 34
Övrigt: i priset ingår lunch och eftermiddagsfika. Efter bekräftelse skall din betalning vara MKK
tillhanda senast 2011-04-03.

30 APRIL – KONSTRUNDA
Vi åker buss till nordöstra Skåne och besöker konstnärer i deras gallerier!
Plats: samling på P-platsen bakom Malmö Opera.
Tid: avresa kl. 08.00, återkomst cirka kl. 17.00.
Kostnad: medlem 380: - icke medlem 430: Anmälan: senast 2011-03-20 till Kay Nilsson, tfn 046-25 59 23 eller Kenzy Eriksson
tfn 046-25 42 61.
Övrigt: i priset ingår buss, förmiddagskaffe, lunch och ett eftermiddagskaffe. Begränsat antal
deltagare är 48 personer (först till kvarn gäller). Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK
tillhanda senast 2011-03-31. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan. Läs
även MKK:s särskilda villkor för resor.

12 MAJ – KÄNDISAR PÅ KYRKOGÅRDEN
Mitt i Malmös centrum ligger Gamla Begravningsplatsen som en oas av stillhet. Men varför ligger den
där? Hur länge har den legat där och vilka begravdes där? Detta kan du få svaret på om du följer med
på denna tur. Jacques Schultze berättar om begravningsplatsens historia, men framförallt berättar
Jacques om de personer och personligheter som ligger begravda där som t ex Nils Werngren
(Sveriges förste världsomseglare), Nils Herman Quiding (Malmös Marx) och ett otal andra spännande
och roliga personer som har satt sin prägel på staden genom tiderna.

Plats: ingången till Malmö Gamla begravningsplats, vid Gustav Adolfs torg
Tid: 2011-05-12 kl 17.00
Kostnad: medlem 90: - och icke medlem 110: Anmälan: senast 2011-04-20 till Kenzy Eriksson tfn 046-25 42 61 eller till Thomas Hansson,
thomas.hansson@mkkonst.se
Övrigt: Betalning sker på plats, anmälan är dock bindande. Begränsat antal deltagare är 25 personer
(först till kvarn gäller). Turen tar ungefär en och en halv timma.

26 MAJ – GALLERIBESÖK
Vi besöker ett litet annorlunda galleri i Ystad - Galleri Nordica. Galleriägaren berättar om sin
konst/konstnärer och sitt galleri.
Plats: vi åker tåg gemensamt från Malmö central
Tid: 2011-05-26 ca kl 17.00, återkomst ca 21.00
Kostnad: medlem 200: - icke medlem 225: Anmälan: senast 2011-04-21 till aino.lindell@malmo.se eller till Birgitta Wanglén tfn 040-92 68 34
Övrigt: i priset ingår tågresa Tur & Retur samt förfriskningar med tilltugg. Efter bekräftelse ska din
betalning vara MKK till handa senast 2011-05-06.

www.mkkonst.se

VÅRPROGRAM 2011

ORGANISATION
Malmö Kommunanställdas Konstförening
Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening 205 80 Malmö
Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress: mkk@malmo.se
Medlemsavgift: 250: -/person och år
Plusgiro: 63 42 27-3
Ordförande: Kent Danielsson
Vice ordförande: Kay Nilsson, 040-25 59 23
Sekreterare: Kenzy Eriksson, 046-25 42 61
Vice sekreterare: Elisabeth Löwdahl
Kassör: Aino Lindell
Layout, tryckning, hemsida: Thomas Hansson, Kenzy Eriksson
Marknadsföring/medlemsrekrytering: Thomas Hansson, Fredrik Fredriksson, Aino Lindell, Ingrid
Ahlqvist
Registeransvarig: Aino Lindell, Birgitta Wanglén
Lokalansvarig: Birgitta Wanglén
Utställningsansvarig: Kent Danielsson, Hans Liiksaar
Lagerförvaltare/vinter: Fredrik Fredriksson, Annika Jarvi
Arbetsutskott: ordförande Kent Danielsson, vice ordförande Kay Nilsson, kassör Aino Lindell,
sekreterare Kenzy Eriksson
Revisorer: Lennart Håkansson, Anette Holmberg
Revisorsuppleanter: Stig Nilsson, Gunilla Nilsson
Valberedning: Ingrid Pålsson, Elisabeth Gran, Gunilla Nilsson, Stig Nilsson

MEDLEMSFÖRMÅNER
-

-

delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet (varje år lottas konst ut till ett värde av
170000: -)
delta i anordnade aktiviteter till subventionerat pris
rabatterat pris på konst samt inramning (SVART & WITT AB 15 % på inramning mot
uppvisande av medlemskort, Lime Grafik & Edition AB lämnar rabatt efter överenskommelse,
ring för besked tfn 040-18 89 08, GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST LÄMNAR 10 % vid
inköp av konst)
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. Hör gärna av dig till någon i
valberedningen om du har frågor eller synpunkter. Styrelsen behöver personer med olika
kompetenser!
Vi vill bli fler… därför har vi bestämt att du som värvar tre medlemmar under året får en
överraskning värd ca 200 kronor. Du som värvar måste skicka in namnen på dina värvningar till:
Malmö kommunanställdas Konstförening, 205 80 Malmö eller via e-post till: aino.lindell@malmo.se
När tre personer betalt in sina avgifter kontaktar vi dig! Du som värvat tre medlemmar under 2010 är
välkommen att hämta din belöning i Rådhuset, i samband med vinstutlämningen 2011-03-22--24.
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
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KONSTLOTTERIETS DRAGNINGSLISTA 2010
(Vinnande nummer, obs ej i vinstordningsföljd, se utskickat vinstbevis för detaljer!)

VINNARE
KVARTALSLOTTERI 2010

19
83
253
291
322
335
382
513
547
562
572
783
874
900
1173
1196
1258
1276
1371
1457

4
5
15
16
25
33
34
44
48
56
64
69
71
72
95
100
111
115
123
135
139
141
153
158
161
184
195
207
212
217

251
269
273
279
284
291
301
317
342
357
370
405
410
412
430
457
468
469
483
490
491
492
495
500
503
513
517
535
536
547

549
556
558
559
565
568
573
582
583
587
592
598
619
627
641
645
654
659
668
670
676
681
706
746
751
756
767
769
773
788

789
799
800
811
826
831
839
843
850
868
869
872
900
946
949
979
989
1041
1063
1069
1087
1091
1101
1126
1140
1143
1145
1173
1178
1184

1186
1192
1198
1204
1211
1248
1251
1252
1271
1273
1275
1323
1332
1340
1357
1366
1367
1462
1465
1472
1475
1478
1496

Konstföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie

ÅRSMÖTE
torsdagen den 24 mars 2011 kl. 18.30
Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2
Dagordning
- Enligt föreningens stadgar
- Årsmöteshandlingar delas ut innan mötet

MEDLEMSAVGIFT 2011
Din inbetalning, 250: -, bör vara MKK tillhanda senast

2011-03-31
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Särskilda villkor för aktiviteter
Anmälan
För att anmäla sig till en aktivitet skall medlemsavgiften för verksamhetsåret vara betald.
Närstående kan anmälas till aktivitet som medföljande. För närstående tillkommer alltid
ett administrationstillägg på aktivitetens pris med 50 – 75 SEK.
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.
Vid avbokning senare än tio dagar före aktiviteten återbetalas ingen del av deltagaravgiften.
Undantag kan göras om där inte finns en upprättad kölista till aktiviteten.
För aktiviteter överstigande 1 000 SEK per person betalas en anmälningsavgift i samband med
anmälan på 300 SEK per person om inget annat anges i programmet.
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.
Avbeställningskostnader per deltagare
Mer än 20 dagar före aktiviteten 0 SEK
19 -10 dagar före aktiviteten 150 SEK
9 - 5 dagar före aktiviteten 50 % av aktivitetens kostnad
4 - 0 dagar före aktiviteten 100 % av aktivitetens kostnad
MKK förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare. 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.

Vårprogrammet 2011 publiceras med förbehåll för feltryck och kursändringar -/+.
_________________________________________________________________

Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i

Besök oss gärna på webben!
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