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Kära medlemmar,
Nu har vi äntligen  återgått till att hålla öppet i konsthallen 
som vanligt och det känns så bra! Jag hoppas att ni har 
möjlighet att besöka Annika Zetterströms fina utställning, 
som passar perfekt nu när hösten är här och vintern nalkas.

Det är snart dags för ett nytt kalenderår och stundande 
årsmöte - se inbjudan i den här utgåvan av KlippArt som 
också innehåller årets vinstlista. Vi börjar vårt nya år med 
julsalongen! Ska bli spännande att se alla oetablerade 
konstnärer vi har i vår fina kommun - glöm inte att anmäla 
er om ni är intresserade av att vara med!

Tyvärr är det också dags för mig att ta ett steg tillbaks 
då jag har fått ändrade arbetsförhållanden som gör att jag 
inte har tillräckligt med tid för att bära det yttersta ansvaret 
längre. Jag kommer dock att vara kvar i styrelsen så jag 
släpper inte konstföreningen helt. Har du kanske erfarenhet 
av ordförandeskap, eller känner att du skulle vilja ge det 
ett försök så uppskattar vi om du hör av dig till Rigmor i 
valberedningen.

Med vänliga hälsningar
Tina Edlund                    
Ordförande Klippans Konstförening

För valberedningen,
Rigmor Olsson  
Telefon: 0733 - 93 44 10  
Mejl: Rigmor.ol@hotmail.com



 
 

123 087 9502 

 

OBS! 
Passa på att betala medlemsavgift för 2022 redan 
nu så glömmer du inte bort det!
Ange namn och medlemsnummer när ni betalar in. 
Medlemsavgiften är fortfarande enbart 250 kronor 
per år.

I enlighet med GDPR har vi inte rättighet att 
upprätthålla register utan personens medgivande. 
Genom att betala in årsavgiften samtycker du till 
att dina personuppgifter används av Klippans 
Konstförening.
Vill du av någon anledning inte kvarstå i vårt 
register vänligen meddela oss via mejl eller telefon.

Swish: 123 087 9502
Bankgiro: 699-7548



Julsalong 2021
- för oetablerade konstnärer över 18 med anknytning till Klippan

11 december - 23 januari 2022

Vill du vara med och ställa ut?
Anmäl ditt intresse till Klippans Konstförening senast den 21/11 

via mail: info@klippanskonstforening.se

Glöm inte att uppge namn, adress, ålder, titel, teknik, storlek på 
verken och om de är till salu

OBS! Du får ställa ut max tre konstverk

Inlämning sker 5/12 kl 13-14 i Klippans Konsthall, 
Storgatan 9, Klippan



Kallelse till årsmöte
Klippans Konstförening kallar härmed sina 
medlemmar till årsmöte lördagen den 4 december 
kl 15 i Klippans Konsthall. 

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
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Yayoi Kiyota Malm

Keramik

Karl Mårtens
Biätare

Jasmine Cederqvist

Iryna Hauska
Den röda kroppen

Medlemslotteri vinster 2021
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Susanne Jardeback
Vid åkanten

Ulf Ekberg
Symbios l
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Gunilla Sundström
Nattfly

Jill Ekberg
Mönsterskål

Iryna Hauska
Dansande kropp

Måns Sjöberg
Räv i snön

Johanna Törnqvist

Johanna Törnqvist
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