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Kära medlemmar,

Pandemisituationen i Klippan har försämrats sedan vi
senast kom ut med information och biblioteket har fått
kraftigt reducerade öppettider. Det påverkar naturligtvis
tillgängligheten i konsthallen. Restriktionerna och den
nya pandemilagen har därför tyvärr drabbat årets första
utställning som nu blivit framflyttat till 2023. Än så
länge kommer Anna Bauers utställning genomföras
som planerat, men vi ber er om förståelse för eventuella
förändringar även där. Även årsmötet är framskjutet
igen till 6 mars och vi arbetar intensivt med ett digitalt
alternativ, se kallelsen i detta nummer. Jag ber er att ha
fortsatt tålamod för snabba förändringar.
Vi håller på att göra en hel del administrativa och
strukturella förändringar - bl.a. har vi flyttat över
vår hemsida till en mer lättskött variant som erbjuds
via Sveriges Konstföreningar. Vi är även färdiga med
revideringen av stadgarna och de ligger nu på vår nya
hemsida så att ni kan ta ställning om vårt förslag kan
godkännas.
Det här bytet görs som en del i vårt aktiva arbete med att
digitalisera vår förening för att få en ökad tillgänglighet
och exponering.

Det innebär att vi på längre sikt planerar att vara
mer digitalt aktiva och jag vill därför uppmana er att
framöver nyttja vår hemsida för nyheter, uppdateringar
kring pandemin, utställningar, KlippArt och annat.
Jag ber er även att anmäla mejladresser till vår infomejl
(info@klippanskonstforeningar.se) med namn och
medlemsnummer så att vi kan börja skicka ut KlippArt
via mejl till fler medlemmar än vad vi gör idag.
Sist men inte minst vill jag uppmana er att betala in
medlemsavgiften extra tidigt i år för att hjälpa oss i
styrelsen att fortsätta hålla vår förening levande trots svåra
tider. Den här ganska omfattande omstruktureringen
med reviderade stadgar, digitalisering etc. är ett försök
att minska utgifterna i vår förening som, precis som
många andra föreningar runt om i landet, stadigt tappar
medlemmar år för år. Men jag vill också säga att vår
ambition är att anpassa Klippans konstförening till vår
samtid och hålla konst och kultur levande i vårt fina
samhälle. Något jag är övertygad om att vi kommer klara
av tillsammans.

Varma hälsningar
Tina Edlund
Ordförande Klippans Konstförening
Ny hemsida: klippan.konstforeningar.se

Leif Haglund

Framflyttad till 6 maj - 18/22 juni 2023

Tyvärr måste vi meddela att Leif Haglunds
utställning inte har gått att genomföra pga.
gällande restriktioner under pandemin. Leif
kommer istället att ställa ut 6 maj - 18/22 juni
2023. Vi ber om ursäkt för att informationen
kommer så sent och hoppas att ni har förståelse
för situationen.

Anna Bauer

26 februari - 1 april

Med reservation för ändringar

Vernissage 26 februari 13.00

Textil & Blandteknik

Annika Zetterström
10 april - 16 maj

Vernissage 10 april 13.00

Yayoi Kiyota Malm
22 maj - 4 juli

Vernissage 22 maj 13.00

OBS!
Du har väl inte glömt att betala
medlemsavgiften för 2021?
Det är extra viktigt att ni under
dessa svåra tider fortsätter att
stödja vår förening och betalar in
medlemsavgiften. Glöm inte att
ange ert namn och medlemsnummer
när ni betalar in.
Swish: 123 087 9502
Bankgiro: 699-7548

Kallelse till årsmöte för 2020
Klippans Konstförening kallar härmed sina medlemmar
till ett digitalt årsmöte för 2020 lördagen den 6 mars
2021.
Inbjudan till mötet sker via länk som kommer vara
öppen under hela vecka 9. För att kunna delta behöver
vi aktuell mejladress som ni anmäler till info@
klippanskonstforening.se i god tid innan.
I år kommer även medlemslotteriet se annorlunda ut. Vi
kommer att dra 18 vinnare som i turordning får hämta
vinsterna från konsthallen söndagen den 22 februari
kl.13.00. Vinnarna kommer meddelas via telefon och/
eller brev snarast möjligt. Vinsterna kommer mest troligt
att finnas för beskådning i konsthallen eller i bibliotekets
fönster mellan 15-21 februari. De finns även på vår nya
hemsida. Vi reserverar oss för förändringar som i sådana
fall kommer meddelas via vår nya hemsida eller telefon.

Välkommen till årsmötet!
Styrelsen

Två suppleanter sökes!
Valberedningen har ännu inte lyckats fylla alla platser
för suppleanter. Kontakta valberedningen om du är
intresserad av ett mer aktivt arbete i vår förening genom
att ingå i styrelsen.
Rigmor Olsson
Telefon: 0733 - 92 44 10
Mejl: rigmor.ol@hotmail.com

På gång ...
Konsthallen har under jul och nyår genomgått en
omfattande renovering. Vi har fått nya taklampor för
spotbelysning i mitten av hallen, samt nymålade väggar
och podier.
Utöver arbetet med de framskjutna årsmötet har vi
också börjat fundera på hur vi kan coronasäkra vår
årliga påskresa. I höstas genomförde vi en utflykt för
konsthallsvakterna där vi tillsammans, men i separata
bilar, åkte runt till några av närområdets kontsnärer. Det
kan vara ett fungerande alternativ. Vi ber er hålla utkik
på hemsidan om ni är intresserade av att följa med till
påsk.
Även om det är tidigt så vill vi också påminna om att det
i år är dags för ännu en julsalong. Julsalong är till för alla
er oetablerade konstnärer att få en chans att visa upp er
konst. Mer information kring det här kommer senare i
år.
Till sist, ännu en uppmaning att hålla utkik på vår nya
hemsida. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera den
så alla aktiviteter och händelser kommer att gå ut via
hemsidan.

Info angående GDPR
Som medlem står du med i Klippans Konstförenings
medlemsegister. Vi registrerar inte personnummer.
Uppgifterna i medlemsregistret används i samband
med utskick av programblad, vernissageinbjudningar,
lotterier och evenemang ordnade av oss. Inget annat.

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR
(ersatte PUL 2018) har vi inte rättighet att upprätthålla
register utan personens medgivande. Genom att du betalar
in årsavgiften samtycker du till att dina personuppgifter
används av Klippans Konstförening enligt GDPR.

Vill du av någon anledning inte kvarstå i vårt register
vänligen meddela oss via mejl eller telefonnummer:
mail: info@klippanskonstforening.se
telefonnummer: 070-962 22 32

Fram

flytta
d

till 2

023

