Ansökningstid 1 maj – 15 aug

Konstliv Hallands invalskriterier
Att ansöka om medlemskap i föreningen Konstliv Halland.
I bedömningen ligger det konstnärliga uttrycket och graden av
yrkesverksamhet som grund för kriterier till medlemskap och att du är
mantalsskriven och bosatt i Halland.
Antingen är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare med genomgången
utbildning med yrkesmässig inriktning inom konst/konsthantverk och då du
styrker detta med Cv/meritlista.
eller
utan nämnd utbildning styrker du din yrkesverksamhet med CV/meritlista; ex.
representerad, uppdrag, utställningar i galleri/konsthall/museum dvs. i lokaler
som drivs av arrangörer vars huvudsakliga syfte är att bedriva
utställningsverksamhet.
För att din ansökan ska behandlas betalar du in ansökningsavgift 300:- på
föreningens bankgiro: 5124-5116. (Återfås ej)
Maila din ansökan till ansokan@konstrundanihalland.se
I rutan ämne, skriver du: ansökan om medlemskap plus ditt namn.
Skicka ansökan digitalt via transfernow.net
Bifoga:
•Personliga data (namn, adress, födelsedata, telefonnummer, emailadress och
var du är synlig på sociala medier)
•Text (ca 500 ord) där du beskriver ditt konstnärskap och de tekniker du
arbetar i. Filformat pdf.
•CV/meritlista samlat på max 2 st. A4.
•10 foton på dina verk (300 dpi, filformat: jpeg) bilder/filmer/mix. (med film
menas de konstformer som har film som uttryck).
•Bild på kvitto av din inbetalning av anmälningsavgiften.
Senast sista september har du besked.
Du blir kontaktad av styrelsen för information om föreningen. Ditt
kommunombud kommer att vara länken med rutinerna kring konstrundan.
Årsavgift 1500:Medlemsavgift 500:-, betalas oavsett om du deltar i konstrundan eller ej.
Du får varje år förfrågan om deltagande och väljer du att avstå så kvarstår
medlemskapet ändå.

Att göra som medlem!
-Du deltar i konstrundan genom att visa dina verk i ateljén, verkstaden eller
annan lämplig plats. OBS! I dessa lokaler får endast verk av medlemmar i
Konstliv Halland visas under Konstrundan och när det inte är möjligt p.g.a. att
lokalen är ex. offentlig, ska det tydligt markeras var Konstliv Hallands medlem
ställer ut.
-Delta i Konstliv Hallands samlingsutställningar.
-Skylta vägen till din atelje/verkstad med vårt sjömärke. De är våra vägvisare
och du blir tilldelad ett nummer att fästa på märket.
Skylten ombesörjer du själv att tillverka, instruktion om hur finns på hemsidan.
Gör gärna några stycken att snitsla vägen fram till visningsstället.
-Som medlem förväntas du delta i att synliggöra Konstvandringen.
Kommunombudet informerar om detta och delar ut tryckt material för
distribuering och du får även tillgång till digitalt material.
-På föreningens hemsida finns en kalender där du kan föra in dina
konstevenemang under övriga året. Regler för detta finns på Medlemssidan
på Konstliv Hallands hemsida.
Vi, föreningen, behöver aktiva medlemmar och som sådan förväntas du delta i
allmänna möten där inbjudan går ut. Du välkomnas också att ansluta dig till en
av arbetsgrupperna. Grupperna hanterar både förvaltning och utveckling och
båda är lika viktiga.
Exempel på grupper: sälja annonser till katalog/hemsida, telefon och
meddelandegrupper, styrelse, uppdragsgrupper, invalsgrupp, hängningsgrupp,
kommungrupp m.m.
Vi vill motverka hierarkiska strukturer och det görs med transparens och
gemensamma ansträngningar. Ansvaret måste ligga på oss alla.
All kommunikation sker via mail och du förväntas ha en fungerande
mailadress.

Välkommen med din ansökan…
Kriterier antagna på årsmötet 2022

