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STADGAR
För Växjö Konstrunda, idéell förening
Föreningens namn och ändamål
§1
§2
§3

PRESSMEDDELANDE

Föreningens namn är Växjö Konstrunda, idéell förening.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse i form av ett
samarbete rörande en årlig konstrunda i Växjö kommun.
Föreningen ska ha sitt säte i Växjö

2021 års Konstrunda äger rum i oktober

Räkenskapsår
På grund av rådande pandemisituation finns ej förutsättningar att
§4

genomföra årets konstrunda under mars månad som planerat.

Föreningens
räkenskapsår
omfatta
2021 års konstrunda
planeras ska
därför
att ägatiden
rum 1 januari-31 december
helgen 8-10 oktober.

Medlemskap
§5

Erfarenheterna under 2020 i kombination med aviserade vaccinaInval
till föreningen
sker
en gång
året och ska
är förlagt
hösten. Datum för
tionsåtgärder
gör att vi
hoppas
på attom
konstrundan
kunna till
genomföras
dessa
datum.
inval ska finnas på hemsidan. Till medlem kan antas person med konstnärliga

utbildningsmeriter och/eller verksam konstnär/konsthantverkare/formgivare
Vi kommer
kontinuerligt iatt
bevaka
händelseutvecklingen
i god
som
är mantalskriven
Växjö
Kommun
och/eller har och
sin ateljé/konstnärliga
tid
meddela
om
eventuella
förändringar.
verksamhet förlagd till Växjö kommun.
Som direktkvalificerande utbildningsmeriter räknas examen ( min 3 år ) från
konsthögskola.
Med förhoppning att vi ses i oktober!
Som övriga utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande
konstutbildning, lärlingsutbildning. Annan utbildning med inriktning mot bild
och
form kan också räknas som merit. Studieintyg krävs.
Styrelsen,
Sökande
som ej är direktkvalificerad via utbildning men som arbetar som
Växjö konstrunda.
konstnär eller konsthantverkare/formgivare prövas av föreningens invalsjury.

Avgifter
§6
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Medlem ska årsvis erlägga medlemsavgift. Avgiften ska fastställas av
föreningsstämman.
Medlem ska årsvis erlägga serviceavgift till föreningen. Avgiften ska fastställas
av föreningsstämman.

Medlems skyldigheter
och rättigheter
KONTAKTUPPGIFTER
§8
§9

Rebecca Rappner, ordf. e-post: rappnerrebecca@gmail.com tel. 0734 - 05 64 89
Medlem
har rätt att deltaga i Växjö Konstrunda
Anders Bergön, pressansv. e-post: anders@bergon.se tel. 072 - 72 135 11
Medllem
får inte bjuda in någon utomstående som inte är medlem i Växjö
hemsida: www.vaxjokonstrunda.se
facebook: @vaxjokonstrunda
Konstrunda
att ställa ut i dennes ateljé eller utställningsplats under
instagram: @vaxjokonstrunda
konstrundan.

