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Hej,
				ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer i år att vara på Kkv Monumental Bragegatan 15. Malmö. Vån 3 kl 18 den
27 mars
				STIPENDIER
Inga och Tage E Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär. Ej under 50 år som
arbetar i det traditionella konstskapandet.Målare, tecknare, orginalgrafiker, skulptörer eller
konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke. Meritlista, personbevis, foto eller CD-rom på fem representativa verk och kort motivering ska
skickas till Agneta Sofiadotter, Karl den XII gata 16 A, 222 20 Lund.
fredag den 6:e mars sista ansökningsdag.
Greta och Sigfrids stipendiefond delar ut stipendium till en ung skånsk konstnär. Sökande
skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan 10 år i Skåne. Meritlista, personbevis, foto
eller CD-rom på fem representativa verk och kort motivering ska skickas till Agneta Sofiadotter, Karl den XII gata 16 A, 222 20 Lund. Fredag den 6:e mars sista ansökningsdag.
KSO-fonden delar ut till sjuka och behövande konstnärer. Motivering krävs.
Nästa ansökningstid för samtliga stipendier är före den fredagen den 6:e mars
				
FRIDHEM
Boka stugan hos Lilian Togelius lilian.togelius@gmail.com eller ring 0709 722 147
Veckobokning kan ske från första maj till sista oktober.
F.n är alla tiderna v 24-34 bokade.
Fro.m 2 januari kan man boka två veckor, men en av dessa kommer ni att få prioritera, för
att så många som möjligt kan utnyttja Fridhem. Om er oprioriterade vecka inte är uthyrd
den 1 maj, så är den er. Det går att hyra veckoslut t.o.m 30 november. 500 kr fre-söndag.
Betalning för hyra av Fridhem till Plusgiro 107 74 48-7 senast 1 maj.

						
					MIDSOMMAR
Fira Midsommar på Fridhem! 19-21 juni bokas sängplats efter tillgång. Ett alternativ kan vara att ta
med tält eller husbil. Den med bil kan ta med madrass och nyttja vindsutrymmet.
					VÅRÖPPNING
24-26 April. En trevlig arbetshelg vid Ivösjön. Anmälan för sovplats till Lilian lilian.togelius@gmail.com
eller: 0709 722 147
I år satsar vi på att få toalett installerad enligt tidigare beslut.

Ny hemsida är på gång i wordpress. Den blir synlig när den gamla web-adressen blir tillgänglig mycket snart. Det kan ta lite tid i övergångfasen att få den helt i ordning. Samma lösenord används för
inloggning på de låsta sidorna -Matisse. Ansvarig Monix: monix@skanskakonstnarsklubben.se
				
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Glöm inte ange Namn och ”Årsavgift 2015”.

