
Referat från utställningsmöte 11 mars på Galleri Rostrum.

Vaktlistan fyller Lilian och Monix i. Den som inte kan vakta tilldelad dag får själv ordna 
någon i klubben som kan ta tiden eller att byta med. 
Kommunicera enskilt, via utställningsgruppens mailista eller i fb-gruppen. Meddela 
ändringar i vaktlistan till Monix.

Avstämning Pressgruppen: Lilian T, Anders F, Jenny K L och Silvia W.
Pressvisning blir 19:e maj kl 16-20 under hängning.
Pressgruppen är igång med text och kontakter. Hans Janstad föreslås tillfrågas att bistå.  
Pressgruppen föreslås även bereda bilder till pressutskick.

Inlämning endast 19 maj kl 16-18. Den som inte lämnat in då kan inte delta i 
utställningen. Detta för att hängningsgruppen ska kunna arbeta effektivt. Kan du inte själv 
leverera verket den tiden får du hitta någon som gör det åt dig. Emballaget tas hem igen.
Tänk i så fall på att vaktpasset står kvar. 
Konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag till 
verkslistan. Samma uppgifter ska märkas på baksidan av verket. Skriv tydligt!
Tavlor ska vara ramade och försedda med upphängning. Tänk på att de hängs i snöre från
list. Inga spikar kan slås i väggen.  
Skulptörer får ta med eget podium. Alternativt kan de placeras  i fönster.

Verkslista: Olle Raab tar emot uppgifter på förhand via mail för den som har det klart för 
att kunna förbereda mest möjligt av verkslistan. 
Inkludera en favoritlåt till vernissagen i detta mail!  Mail: olle@automagika.se

Nedplockning/ avslutningsmingel: 7 juni kl.16-18
Återställning/Städning: Monix S och Birgitta G ansvarar för att konsthallen återställs.. 

Affischgruppen Förslag på flyer och affisch inkluderas i mailen. Förslag och synpunkter 
för förbättrad utformning är välkomna. Tipsa gärna om prisvärt tryckeri!

Pärm Varje konstnär lämnar en plastficka med med en representativ bild och text att 
sättas in i en gemensam pärm. Plastficka med hål alltså.
Länkar till era hemsidor eller motsvarande. Maila till klubbens mail. Jenny ordnar länkar i
deltagarnas namn på hemsidan. Inlägg om utställningen kommer efter fredag.

Debatt/samtal Kan förslagsvis vara en presentation av 5 av konstnärerna i utställningen. 
Debatt om Malmö konstmuseums placering. Eller annan hjärtefråga. Lämna gärna idé på 
vad vi eventuellt kan göra som extra bonus.

Nyckel: Arne undersöker möjligheter att förvara nyckeln åtkomligt på plats. Annars gäller 
att den som vaktar och efterkommande vakt gör en muntlig överenskommelse om var och 
när man möts för överlämnandet. Telefonnummer skrivs in§ i vaktlistan.

Larm: Vi tar reda på hur det fungerar med det på årsmötet 27 mars om inte förr.

Vernissage Onsdagen 20 maj kl. 14-18
Vernissagefest Onsdag 20 maj kl 19
Utställningen öppen alla dagar 21 maj- 7 juni kl 12-16
Plats Limhamns konsthall Tegnérgatan 21-23


