I år är det 68år sedan!
… och mitt tredje år som ordförande. Tack alla i styrelsen
och tack alla medlemmar för allt ni bidragit med under det
gångna konst- och kulturåret. Hoppas att 2014 kommer att
bli minst lika spännande och att ännu fler upptäcker att vi
finns.
Det är inte alltid lätt att finna nya aktiviteter att erbjuda våra
medlemmar, men vi hoppas att vårens utbud har något som
tilltalar de flesta. Om du har förslag på aktiviteter är du mer än
välkommen att kontakta någon i styrelsen. Lättast är det att
skicka ett mail till mkk@mkkonst.se eller skriva till MKK, 205 80
MALMÖ.
När du får detta program har vårt konstlotteri haft sin dragning i
närvaro av vår revisor. GRATTIS ALLA VINNARE!
Denna gång delades vinster ut till ett sammanlagt värde av drygt
230000 kronor. Du är kanske en av dem som haft tur och får
hämta din vinst i samband med vårt årsmöte som äger rum den
27 februari kl. 18.30. Samma vecka under tisdag, onsdag och
torsdag mellan kl.
17.00–18.00 kan du titta på högvinsterna nummer 1-41 samt
hämta ut din vinst nummer 42-130 som i år är ett inramat träsnitt
av Peter Sternäng – ”Parking a lot”.
I år kommer vi för andra gången att anordna en jurybedömd
utställning och vi tackar Kent Danielsson, f.d. ordförande som
åtagit sig att samordna juryns arbete.
Föreningen fortsätter sin strävan att bli fler medlemmar och
utmanar alla att värva var sin medlem. Vi har som de flesta
andra konstföreningar i landet tappat i medlemsantal och hoppas
att vi skall kunna bli fler. Trots detta är vi bland de största
arbetsplatsanknutna föreningarna i landet. Ju fler vi blir desto
bättre vinster kan vi lotta ut till våra medlemmar. I vår
förening vinner var fjärde medlem i vårt årliga konstlotteri och om
detta står det i våra stadgar.
Vill också uppmärksamma er på att vår valberedning har ett tufft
arbete. Det är inte så lätt att värva styrelsemedlemmar även om
vi har många medlemmar. Är du intresserad av att vara med i
styrelsen kontaktar du valberedningen.
God fortsättning på det nya året!

Aino Lindell
Ordförande MKK
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delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet
(2013 lottades konst ut till ett värde av 230000 kronor)
delta i aktiviteter till subventionerat pris
rabatterat pris på konst samt inramning (se
www.mkkonst.se för mer information)
vid MKK:s årliga samlingsutställning ges 10 % rabatt vid
inköp enligt pris i utställningskatalog
MKK erbjuder också dig som medlem en mkkonst.se epostadress
… 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.

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 aktiviteten om inget annat anges i programmet. För
bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag 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.

Tänk om alla medlemmar värvar
var sin medlem under våren! Vill
du anta styrelsens utmaning?

VÅRPROGRAM 2014
Vårprogram 2014 publiceras med förbehåll för feltryck och
kursändringar -/+

27 FEBRUARI – MKK ÅRSMÖTE
Välkommen till MKK:s årliga årsmöte!
Plats: Rådhushallen i Malmö, Kyrkogatan 2
Tid: 2014-02-27 kl. 18.30
Kostnad: Ingen
Anmälan: Ingen
Övrigt: Dagordning enligt föreningens stadgar,
Årsmöteshandlingar delas ut innan mötet. Under själva årsmötet
stängs dörrar för inträde.
Alla högvinster (vinstnummer 1-41) ställs ut i Rådhushallen
period 2014-02-25--27 mellan kl. 17.00–18.00. Under denna tid
lämnas även vinsterna med nr 42-130 ut.

6 MARS – EN MÅLNING I FLERA DELAR MAN
MED SIG
Konstnären Thomas Holm ger sina målande berättelser och delar
med sig av sina upplevelser i den konstnärliga världen.
Plats: Meddelas senare (men är i Malmö)
Tid: 2014-03-06 kl. 18.30.00–21.00
Kostnad: Medlem 100: - icke medlem 150: Anmälan: aino.lindell@mkkonst.se eller Yvonne Omdal
(070-26 13 752)
Övrigt: Anmälan dig senast 2014-02-24. Betalning MKK tillhanda
senast 2014-02-28. I priset ingår kvällsfika

5 APRIL – PROVA PÅ I KERAMIKVERKSTAN
Rebecca Löwenthal ger oss en inblick i keramikens värld. Under
dagen vägleds vi och utmanar vår kreativitet i denna prova på
aktivitet. Det som vi slutligen skapats kommer kursledaren att
torka, bränna och glasera utifrån den färg som valts
(slutprodukten avhämtas i verkstaden efter några veckor).
Plats: Verkstan i Malmö, Hasselgatan 27
Tid: 2014-04-05 kl. 11.00–14.00
Kostnad: Medlem 350 kr, icke medlem 400 kr
Anmälan: Senast 2014-03-02 till
margareta.dahlberg@mkkonst.se (0708-28 85 68)
Övrigt: I priset ingår material samt fika. Efter bekräftelse om
deltagande ska din betalning vara MKK tillhanda senast
2014-04-17. Ange ditt namn, medlems- och telefonnummer vid
anmälan

26 APRIL - KONSTRUNDAN ÖSTERLEN

6 JUNI – JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING

Denna vår går konstrundan till Österlen med omnejd!

Malmö Kommunanställdas konstförening inbjuder härmed
konstutövande medlemmar i föreningen och anställda inom
Malmö stad, kommunala bolag och Region Skåne med
arbetsplats i Malmö till en jurybedömd utställning. Juryn består av
Stig Espe Olsson, Hans Tapper, Jukka Vänttinen, Thomas Holm
och Bibbi Langeryd.

Plats: Buss avgår från Malmö Opera
Tid: 2014-04-26 kl. 09.00, hemkomst ca kl. 17.00
Kostnad: Medlem 420: - icke medlem 470: Anmälan: Senast 2014-03-11 till birgitta.wanglen@mkkonst.se
(070-71 28 929), bibbi.wiberg@mkkonst.se eller
elisabeth.kahn@mkkonst.se
Övrigt: Efter att MKK bekräftat din anmälan ska din inbetalning
vara föreningen tillhanda senast 2014-04-06. Efter din inbetalning
är anmälan bindande. Önskemål om särskild kost meddelas i
samband med anmälan. Se även MKK:s särskilda resevillkor. I
priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt
eventuell inträdesavgift.

17 MAJ - KONSTRUNDAN DANMARK
Vi börjar besöket på Sofienholm i Kungens Lyngby. Sofienholm
ligger i en mycket vacker park med utsikt över Bagsvaerd sjö.
I stallbyggnaden som idag inrymmer Cobra Rummet visas olika
utställningar. Efter lunch och guidad tur på Sofienholm åker vi
vidare till Cisternerne - Museet for Moderne Glaskunst på
Fredriksberg. Här får vi en guidad tur. Konstrundan avslutats på
Kastrupgårdsamlingen Tårnby Kommuns Konstmuseum.
Konstsamlingen består huvudsakligen av grafik men har
dessutom permanenta utställningarna Theodor Philipsens
målerier och keramik samt de två lokalhistoriska samlingarna
Midt på Amager och Kastrup Glas. Här dricker vi eftermiddags
kaffe. Därefter vi sätter kursen mot Sverige.
Plats: Buss avgår från Malmö Opera
Tid: 2014-05-17 kl. 09.00. Hemkomst ca kl. 17.00
Kostnad: Medlem 780: - icke medlem 850: Anmälan: Senast 2014-04-08 till lena.oberg@mkkonst.se
(070-99 24 746) eller inger.rahm@mkkonst.se
(073-35 79 757)
Övrigt: I priset ingår buss, inträde, guidade turer, lunch och
eftermiddagskaffe. Eventuell specialkost meddelar du i samband
med anmälan. Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK
tillhanda senast 2014-04-27. Efter inbetalning är anmälan
bindande. Se även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.
Klä dig efter årstiden, ta gärna med lämpliga skor då det kan vara
blött på golvet.

30 MAJ - 1 JUNI - KONSTMÄSSAN I
LUFTKASTELLET
Gör som styrelsen i MKK och många därtill – besök konstmässan
i Luftkastellet.
Plats: Luftkastellet i Malmö
Övrigt: Öppettider (ingen anmälan, gratis inträde)
2014-05-30 kl. 13.00–18.00
2014-05-31 kl. 11.00–17.00
2014-06-01 kl. 11.00–17.00

Plats: Still Kicking Gallery i Malmö
Tid: 2014-06-06 till 2014-06-08
Kostnad: Se text nedan
Anmälan: Skicka in foton (10*15 cm) på max fem alster (1 foto
per alster) senast den 2014-03-31 till: Malmö Kommunanställdas
Konstförening, 205 80 MALMÖ. Om du vill ha tillbaka dina
insända foton måste du bifoga ett frankerat svarskuvert.
Övrigt: Anmälan dig senast 2014-03-31. Dina alster får inte vara
äldre än tre (3) år varav ett inte får vara äldre än från 2013. Det
måste vara samma alster som sedan kan lämnas in för
jurybedömning.
Utifrån inlämnade foto kommer en jury att välja vilka verk som får
lämnas in för jurybedömning. Blir du utvald för jurybedömning tas
en avgift på 500 kronor (detta för att bl.a. täcka kostnaderna för
försäkring och jurybedömning). Efter denna inbetalning är
anmälan bindande.
Blir du utvald att delta i den jurybedömda utställningen skickas
ytterligare information hem till dig. Dina alster skall kunna vara till
försäljning. Vid en eventuell försäljning utgår till MKK en provision
på 20 % av försäljningspriset. Glöm inte att ange dina
kontaktuppgifter.

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

Gilla MKK på
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

