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GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!
I år kommer vi att fira 70 år som arbetsplatsanknuten konstförening och hoppas på
att det är fler som vill bli medlemmar. Vill redan nu säga att vi som vanligt kommer att
ha utställning i Rådhushallen under Gallerinatten samt att vårt årliga Konstlotteri som
vanligt har dragning första måndagen i december. I år kommer första vinsten att vara
en litografi av Bob Dylan som är värd 26 tusen koronor. Dessutom kommer bl.a.
konstverk av Anna Törnkvist, Lisa Löwenberg, Lilian Togelius, Daniel Karlsson,
Dagmar Glemme, Thomas Holm att lottas ut.
De vinster som lottades ut 2015 kommer att visas samma vecka som årsmötet äger
rum. Vi anordnar även i år en jurybedömd utställning. Inbjudan finns i detta program.
Vi ordnar även en del andra aktiviteter i vår och hopps det finns något som lockar.
Vi hoppas som vanligt att alla nuvarande medlemmar vill hjälpa till att värva nya
medlemmar. De sjuttio första medlemmarna kommer att erhålla en bonus

Daniel Karlsson, med konstverk som utlottas
2016 (anställd i Malmö stad)
Med vänlig hälsning

Aino Lindell
Ordförande MKK
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VÄLKOMMEN TILL

MKK
MALMÖ KOMMUNANSTÄLLDAS KONSTFÖRENING
en ideellt driven konstförening för dig som är/har varit anställd i Malmö stad,
kommunala bolag och Region Skåne med arbetsplats belägen i Malmö samt
anförvanter.
Detta år fyller vi 70 år, det ska vi så klart fira!

Firandet innebär bl.a. att vi planerar särskilda aktiviteter under Gallerinatten.
Passa på bli medlem, ditt medlemsnummer är också din lott till det stora
konstlotteriet!
De 70 första som blir nya medlemmar under 2016 får en ”hemlig” konstgåva!
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INBJUDAN TILL JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING 2016

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.
Plats: Galleri Lohme
Tid: I samband med Malmöfestivalen 2016 OBS!
Övrigt: I juryn sitter etablerade konstnärer och gallerister
Jurybedömningen sker i två steg:
Steg 1
Anmälan: Skicka in foton (10*15 cm) på max fem alster (1 foto per alster) senast den
2016-05-31 till: Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80 MALMÖ.
Om du vill ha tillbaka dina insända foton måste du bifoga ett frankerat svarskuvert.
I samband med inlämnandet av dina bilder skall du betala en anmälningsavgift på
200 kr till MKK (pg 63 42 27-3). Inbetalningen skall vara oss tillhanda senast
2016-05-15.
OBS. Endast du som skickat in foton och betalat senast angiven tid kommer att
bedömas i omgång 1
Steg 2
Om minst ett av dina verk blivit bedömda att gå vidare i steg två gäller följande:
Verken skall lämnas in för bedömning i det skick de skall ställas ut. Verken skall vara
signerade och förekommande fall vara försedda med upphängningsanordning.
Tid och plats meddelas senare. För att verken skall bli bedömda inbetalas ytterligare
500 kr. Detta för att täcka våra kostnader för bedömning, försäkring, lokalhyra m.m.
I denna omgång beslutar juryn vilka verk som får ställas ut. Juryn kommer att utse
den konstnär som skall få ställa ut i vår stora samlingsutställning i Rådhushallen
under gallerinatten 2016. Denna person kommer att tillsammans med ytterligare två
personer utses att få ställa ut i Hilleröd 2017.
Vi ser din inbetalning som en bindande anmälan.
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Du som blir uttagen till steg 2 kommer att erhålla ytterligare information.
Dina alster skall kunna vara till försäljning. Vid en eventuell försäljning utgår till MKK
en provision på 30 % av försäljningspriset.
Dina alster får inte vara äldre än tre (3) år varav ett inte får vara äldre än från 2015.
Det måste vara samma alster som sedan kan lämnas in för jurybedömning.
Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter!

18 FEBRUARI – MKK ÅRSMÖTE

Kallelse till Malmö Kommunanställdas Konstförenings årsmöte.
Plats: Rådhushallen i Malmö, ingång Kyrkogatan 2
Tid: 2016-02-18, kl 18.30
Kostnad: Ingen
Anmälan: Ingen
Övrigt: Efter årsmötet sker utlämningen av konstverken dragna i lotteriet den
7 december 2015 (vinst nr 1-40). Start 19.30.
Vinst nr 41-120 utlämnas under 16, 17, 18 februari mellan kl 17.00–18.00. Under
denna tid hänger de högsta vinsterna i Rådhushallen.
Dagordning och övriga handlingar för årsmötet delas ut i Rådhushallen, anslutning till
årsmötet.
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11 - 13 MARS – VÄLKOMMEN TILL HILLERÖD OCH KUNSTDAGENE

På konstdagarna i Hilleröd, Frederiksborgs Centret, ställer fyra av konstnärerna ut
från MKK:s jurybedömda utställning i Malmö 2015.
Fredagen den 11 mars är det invigning av konstdagarna i Hilleröd. Om det finns
intresse att vara med om invigningen fredagen den 11 mars kl. 13.00 så arrangerar
MKK en buss som kör till Hilleröd.
Plats: Avresa sker från parkeringsplasten bakom Malmö Opera kl. 11.15
Tid: 2016-03-11 kl. 13.00 på plats i Hilleröd
Kostnad: Självkostnadspris, utifrån antal anmälda personer.
Anmälan: Sker till inger.rahm@malmo.se eller 073-357 97 57 senast 2016-02-11
Övrigt: I priset kommer bussresa och inträde till bl.a. Frederiksborgs Centret och
Frederiksborgs Slott ingå. MKK återkommer med besked om pris och om resan kan
genomföras (utifrån antal anmälningar som inkommer)
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2 APRIL – KONSTRUNDAN NORDVÄSTRA SKÅNE

MKK:s populära årliga konstrunda!
Vi styr mot nordvästra Skåne. Besöker konstnärer, äter lunch i Hembygdsparken i
Ängelholm samt intar eftermiddagsfika på ett trevligt ställe. Vi förväntar oss en
innehållsrik dag med vackert väder!
Plats: Avresa sker från parkeringen bakom Malmö Opera
Tid: 2016-04-02 kl 09.00 – 19.00 (cirkatid för hemkomst)
Kostnad: Medlem 430 kr, icke medlem 495 kr
Anmälan: Senast 2016-02-29 till bibbi725@gmail.com eller tfn 040-91 38 28
Övrigt: I priset ingår bussresa, brunch, eftermiddagsfika och ev. inträde.
Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan. Lämna namn,
medlemsnummer och telefonnummer vid anmälan. Först till kvarn gäller för
deltagande. Läs även MKK:s särskilda villkor för resor!
28 APRIL – FÖRELÄSNING OM BEATLES

The Long And Winding Road” – En Beatles-historik av och med Staffan Olander.
Staffan Olander har följt The Beatles alltsedan 60-talet och har vunnit såväl
“Tiotusenkronorsfrågan” (1973) som “Kvitt eller dubbelt” (1989) i ämnet The Beatles.

Plats: Lokal meddelas senare
Tid: 2016-04-28 kl. 18.30–21.30
Kostnad: Medlem 175 kr, icke medlem 225 kr
Anmälan: senast 2016-00-00 till gert.nirfelt@malmo.se eller 070-600 18 41 senast
2016-04-15
Övrigt: Aktiviteten förutsätter minst 30 anmälningar. Fika ingår i priset.
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26 MAJ – KONSTKVÄLL HOS GALLERI TAPPER-POPERMAJER

Med utgångspunkt i aktuell och spännande konstutställning bjuds en historisk,
kulinarisk och njutningsfull afton. Er ciceron för kvällen är Hans Tapper, och ni får
även lära känna en färgstark hemlig gäst!
Mat och dryck serveras från en maffig överraskningsbuffé som anknyter till kvällens
övriga upplevelser.

Plats: Teckomatorp, Galleriet ligger i Gamla stationshuset
Tid: 2016-05-26, Vi öppnar dörrarna kl 18.00 för samling och mingel och
evenemanget drar igång för fullt kl 19.00
Kostnad: Medlem 250 kr, icke medlem 295 kr
Anmälan: Anmälan senast den 2016-04-30 till yvonne.omdal@gmail.com
Anmälan är bindande efter den 30 april
Övrigt: Pågatåg stannar utanför galleriets entré varje heltimme. Ange gärna
eventuella allergier och övriga speciella önskemål i samband med bokning. Max antal
deltagare är 40 personer. I priset ingår njutningsbuffé.
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9 JUNI – GALLERI M ESLÖV

Vi besöker galleri M i Eslöv. Från Facebook läser vi att ” En mötesplats bland konst
och vardagsprylar som får dig att må bra. Galleri M är ett galleri som huvudsakligen
arbetar med nutida nordisk konst inom måleri, grafik, glas och skulptur. En liten
butiksdel med en blandning av utvalda produkter”.
Plats: Galleri M i Eslöv, Norregatan 10
Tid: Kl. 16.00–18.00 (cirkatid, mer exakt meddelas senare)
Kostnad: Medlem 50: -, icke medlem 90: Anmälan: Anmäl dig till lisa.kahn@hotmail.se eller thomas.hansson@mkkonst.se
senast 2016-05-27
Övrigt: Vi tar oss dit på egen hand, antingen bil eller tåg. Samåkning kan ske, dock
ingen på förhand bestämd gemensam bussresa eller dylikt. I priset ingår lättare fika.
Vi återkommer med mer information framöver. Håll utkik på Facebook samt på
www.mkkonst.se
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VINSTLISTA MKK: S STORA KONSTLOTTERI 2015

www.mkkonst.se

HÖSTPROGRAM 2015

ORGANISATION
Malmö Kommunanställdas Konstförening
Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80 Malmö
Organisationsnummer: 802418-0492
Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress: mkk@malmo.se
Medlemsavgift: 260: -/person och år
Plusgiro: 63 42 27-3

Ordförande: Aino Lindell, tfn 070-93 42 045
Vice ordförande: Yvonne Omdal, 070-261 37 52
Ledamot/kassör: Birgitta Wanglén, tfn 070-71 28 929
Ledamot/sekreterare: Elisabeth Kahn, 072-195 16 79
Ledamot/Vice sekreterare: Inger Rahm, tfn 073-35 79 757
Ledamot/Sociala medier: Thomas Hansson, thomas.hansson@mkkonst.se
Ledamot/Lageransvarig: Margareta Dahlberg, tfn 070-82 88 568
Ledamot/Lageransvarig: Sven Johansson
Ledamot: Bibbi Lind-Wiberg, tfn 040-91 38 28
Suppleant: Pia Svensson
Suppleant: Gert Nirfelt, 070-600 18 41

Revisorer: Qutaiba Al-Qassam, Arne Hansson
Revisorsuppleanter: Gunilla Nilsson

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem deltar du i MKK:s populära årliga stora Konstlotteri, där var fjärde
medlem vinner. Det ges möjlighet att deltaga i föreningens anordnade aktiviteter
då till ett subventionerat pris.
Vi erbjuder också rabatterat pris på konst samt inramning.
Medlemsrabatt ges hos följande företag:
SVART & WITT AB 15 % på inramning mot uppvisande av
MKK medlemskort
Matton 15 % mot uppvisande av MKK medlemskort
Martins color 10 % mot uppvisande av MKK medlemskort
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ÖVRIG MEDLEMSINFORMATION

Valberedningen har ordet:
Är du intresserad av styrelsearbete är du jättevälkommen att höra av dig till
valberedningen (om du själv inte är intresserad vet du kanske någon annan som
är det). Vår intention är att styrelseledamöterna representerar så många
arbetsplatser inom Malmö stad som möjligt; styrelsen behöver personer med olika
kompetenser.
Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller synpunkter!
Valberedningen:
Stig Nilsson, stinil3@hotmail.com
Annette Lawesson, annette.lawesson@comhem.se
Robert Svensson, rodsve@hotmail.com
Elisabeth Grahn, elisabeth.grahn@mkkonst.se

Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i
Alla medlemmar i MKK är välkomna att delta i Sveriges Konstföreningars olika
aktiviteter!
Läs mer på www.sverigeskonstforeningar.nu
Var med och påverka… vilken typ av aktiviteter vill ni se i kommande program?
Kom med idéer och förslag. Välkommen med kommentarer till mkk@mkkonst.se
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Särskilda villkor för aktiviteter
Anmälan
För att anmäla sig till en aktivitet till medlemspris skall medlemsavgiften för
verksamhetsåret vara betald. Icke medlem kan man i mån av plats anmäla sig men
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 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 efter sista anmälningsdag återbetalas 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.

Vårprogram 2016 publiceras med förbehåll för feltryck och ev. kursändringar
-/+.
Gilla MKK på
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