Gott nytt år
En ny chans att bättra sig
		ett

Skånska konstnärsklubbens medlemsblad våren 2019

Bokning av Fridhem öppnar 2 januari kl 10.00. Sms/ telefon Monix 0731519232

mail: sekretaria@skanskakonstnarsklubben.se
Betalning 1600 kr per vecka ska vara på kontot PG 1077448-7 senast 1 maj.
Obetald vecka går förlorad, men berätta hellre tidigast möjligt om det blir återbud.
En vecka per person kan bokas till en början. Senare kan bokas en till vecka eller helg utifrån vad
som är ledigt. Betala gärna halva hyran vid bokning och den restrerande innan 1 maj. Skriv tydligt
vilken vecka som avses och vem som hyrt på inbetalningen.
Fridhem kan bara hyras av medlemmar i klubben

Öppningshelg och midsommarhelg på Fridhem

Förutom den sociala bonusen är det här ypperliga tillfällen att få insyn i trix och funktioner.
Under öppningshelgen behövs verkligen frivilliga till att flytta brygga och båt till vattnet. Det går fort
om vi är ett gäng. De som vill ha sovplatser bokar det på förhand, gärna via mail. Alternativt att du
kommer över dagen. Buss och tågförbindelser är bra till och från Näsum, och anslutning kan med
framförhållning bokas via skånetrafiken.
Den som vill ut i vår kan passa på när det är ledigt. Anslut till arbetsgrupp för vårens projekt eller
häng på när Monix eller annan åker för att jobba, speciellt du som inte varit där men är nyfiken.
Håll utkik på facebook där vi som åker dit meddelar det. Det är den enklaste kommunikationskanalen för ändamålet.
Öppningshelg 17-19 April preliminärt
Midsommarhelg 19-21 juni

Årets stipendier

Information om vilka stipendier som är sökbara 2019 och vilka summor kommer i januari.
Sista ansökningsdag kommer att bli runt första veckan i mars. Allt ansökningsmaterial, bilder och
brev behöver vara i samma kuvert. Alltså inte via mail. Vi tittar samtidigt på nätet, så länkar fungerar som tillägg. Var tydlig.
De som får positivt besked får svar direkt stipendiemötet avslutats eller dagen efter. De som
önskar ansökningsmaterialet i retur ska skicka med porto.
Utdelning sker vid Årsmötet i slutet av mars.
Ett förslag på tapeten är att Skånska konstnärsklubben lånar Galleri Rostrum en kväll, för
medlemmar och andra, som kan vara intresserade av att bli. Ni som är medlemmar i galleriet
kanske kan prova boka in oss en kväll, ganska snart?
På skanskakonstnarsklubben.se finns information om det mesta. Lösen till låsta sidor är Matisse
med stort M.
För den som har idéer eller vill bara vill meddela sig är facebook-gruppen enklast för den som har
det och använd gärna mailen sekretariat@skanska konstnarsklubben.se för frågor och liknande.

Årsmötet 2019

Kommer att hållas i slutet av mars. Kallelse kommer senare, via mail.

Tack
Tack alla som haft en hand eller två med i händelsernas förlopp under 2018. Det har blivit skapligt
mycket gjort på Fridhem, helt ideellt på frivilliga initiativ. Andra saker kommer inte till skott men
finns kvar till det passar och finns tid.
Vi har investerat i maskiner för att hantera den bångstyrigt växande skogen, vilket är roligare än
att hyra in en person som utför arbetet, och lämnar den glädjen till mig som drömmer om att en
konstskog ska utmejslas i slutänden. Kom med dit i vår! Den som kan snickra kan få göra ett
utekök, den som gillar att gräva kan satsa på odling, (utan garanti att det vattnas under uthyrningsperioden) Snickra mer, gör en sovsal av vinden, snickra fågelholkar, måla vindbrädorna. Eller
kom på något helt själv och ta vara på tillfället att bada och basta och bara sitta ute på verandan i
kvällsmörkret.
Ni kan själva ta initiativ till möten, gemensamma gallerirundor, eller tur till Köpenhamn. Släng ut en
intresseförfrågan, gärna i fb-gruppen. Ni som eventuellt inte blivit insläppta kan maila
sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se så går det fortare.
Tack alla för att ni är med. Känner ni någon som ni vill ska bli medlem så är det välkommet med
tips.
Gott nytt år/ Monix

I januari

FYLL
OCH SKRIV 250
UT krNEDANSTÅENDE
BetalaI medlemsavgift
till PG 148436-9 BLANKETT

Var tydliga med ert namn och år 2019 skrivet som inbetalningsmeddelande.

Fyll
De isom inte betalar rensas bort, men det är justeare att meddela sig om man vill gå ur.
! meddelanden
till mottagaren,
t ex fakturaoch/eller
referensnummer
Påminnelser
är en besvärlig
administration
vi behöver
undvika.
!
betalningsmottagarens
PlusGironummer
Gör även tydlig notering för dig själv så inga tvivel uppstår.
! betalningsmottagare
Du som fyllt 80 år är avgiftsfri!
! avsändaruppgifter
! belopp

Några tips
Ett PlusGironummer består av 2-8 siffror varav den sista siffran föregås av ett streck,
t ex XXXXXXX-X.
Personkonto
identiskt med personnummer och har sex siffror före och fyra siffror
Medlemsavgift
betalasärtill:
efter
strecket,
XXXXXX-XXXX.
Skånska konstnärsklubben PG 148436-9

Informationen finns även på hemsidan uppe i fliken “Betala årsavgift”
Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot
Meddelande till betalningsmottagaren

Årsavgift 2019
Namn:

PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto/personkonto

PG 148436-9
Betalningsmottagare (endast namn)

Skånska konstnärsklubben
Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

250:-

