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OBS! Innehåller inbjudan till årsmötet!

Ida Bentinger

Vernissage 12 dec

OBS! Du har väl inte glömt att
betala medlemsavgiften?
Vi har ännu inte fått in allas
medlemsavgift. Det är extra
viktigt att ni under dessa
svåra tider fortsätter att stödja
vår förening och betalar in
medlemsavgiften.

Swish: 123 087 9502
Bankgiro: 699-7548

Magnus Ragnvid

https://www.klippan.se/upplevagora/klippanskonsthall.se

Kära medlemmar,

Nu börjar det närma sig slutet på mitt första år som
ordförande. Det har varit allt annat än ett normalt år
och många av mina idéer har tyvärr blivit påverkade
av den rådande epidemin. Men jag hoppas på att
2021 kommer att ge möjligheter som 2020 tog ifrån
oss.
Vi har trots flera avhopp i styrelsen klarat av att
hålla fokus, även om det stundvis varit tungrott, och
jag vill verkligen ta tillfälle i akt och tacka samtliga
styrelsemedlemmar för deras enorma engagemang
och arbete det här året!
Som vi nämnde i förra KlippArt så har vi tittat över
våra stadgar och anpassat och moderniserat dem.
Sist det gjordes var 1983. Vi kommer därför att
presentera förslag på nya stadgar under årsmötet.
Om ni vill ha möjlighet att läsa igenom vårt förslag
innan årsmötet så kommer vi lägga ett exemplar i
konsthallen samt att stadgarna kommer att finnas
tillgängliga på vår hemsida klippanskonstforening.
se
Vår valberedning har haft ett ovanligt svårt uppdrag
i år på grund av alla avhopp men i skrivande
stund saknas bara suppleanter. Finns det möjligen
intressanter här? Om du vill vara med och göra
skillnad så hör av dig till mig omgående!

Vi ser att det i år är ovanligt många som halkat
efter med inbetalning av medlemsavgiften och jag
vill därför personligen uppmana er att betala in
omgående. Jag hoppas att ni stannar kvar hos oss
även i framtiden. Ni vet väl om att vi har lagt ut
filmade presentationer på våra utställningar i år?
Allt för att ni som hållit er isolerade hemma ändå
ska kunna ta del av Konsthallens utbud. Jag hoppas
att vi kommer kunna fortsätta med det även under
nästa år.
Till sist vill jag också påminna om det som fört
oss samman från första början: konsten! Konsten
behöver allas vårt engagemang nu mer än någonsin!
Tack på förhand
Tina Edlund
Ordf. Klippans Konstförening
info@klippanskonstforening.se
0709-62 22 32

Ida Bentinger

Vernissage 12 december
13.00 - 15.00

Vi återkommer med information om utställningens sista dag.

Klippans Konstförenings årsmöte
Klippans Konstförening kallar härmed sina medlemmar
till årsmöte lördagen den 5 december 2020 kl.15.00 i
musikskolans konsertsal(vägg i vägg med konsthallen).
På grund av rådande omständigheter, och de
restriktioner som finns, kommer årsmötet att se lite
annorlunda ut. Vi kommer att träffas i musikskolans
konsertsal istället eftersom den lokalen är större än
konsthallen. Vi kommer även att behöva begränsa
antalet deltagare till 50 personer varpå vi vill att ni
anmäler er i förväg. Först till kvarn gäller!
Anmälan till info@klippanskonstforening.se o.s.a. 22
november.
För medlemslotteriet gäller att närvarande vinnare och
vinnare som representeras genom godkänd fullmakt
väljer fritt bland kvarvarande konstverk. Vinnare som
EJ är närvarande eller har skickat ombud tilldelas vinst
enligt följande: kvarvarande vinst efter värde.
Välkommen till årsmötet!
Styrelsen

1. Clara Lundgren
- Skör (akryl)

2. Karen T. Christensen
- Efterår IV (akryl)

3. Åsa Fridén
- Himmel över Karlstad (akvarell)

4. Jill Ekberg
- Ekoxeskål (raku)

5. Margareta Jansson
- Future II (tempera/olja)

7. Tokiko Frode
- Stag beetle #22
(origami, mixed media)

6. Ulla Hultberg
- (glasfusning)

8. Margareta Jansson
- Huvud 2 (skulptur, brons)

9. Yvonne Gustafsson
- Ödlelykta (keramik)

10. Ulf Ekberg
- Väktare X (keramik)

11. Richard Shimell
- To the sea

12. Mats Lindh
- Havsmotiv

13. Hilke MacIntyre
- Two in the garden (träsnitt)

14. Maria Lager
- Strandliv (akvarell)

15. Kiwa Saito
- (textil, broderi)

16. Juan Cano
- Lyckodjur (mixed media)

17. Hans Eliasson
- Olof I (träsnitt)

18. Gunnel Pålsson
- Landskap (akvarell)

