
MEDLEMSBREV 1/2017 
 
Bästa medlem!  
 
2017 är här och vi får alla se fram emot nya utmaningar. Vår Konstklubb har ett digert 
program planerat för året, och hoppas kunna erbjuda alla medlemmar intressanta 
utställningar och konstupplevelser, t.ex. Ungas utställning under sommaren och nya 
intressanta bekantskaper under Konstens Natt i Augusti. 
Vasa Konstklubb rf:s verksamhetsår börjar och slutar i januari månad. Vi i styrelsen önskar 
att medlemmarna skall komma till årsmötet för att välja ny styrelse och samtidigt hjälpa till att 
styra vår förening i önskad riktning. Det är alltid trevligt, och till stor hjälp, med lite feedback 
från medlemmarna.  
 
 

Årsmöte måndagen den 30.1.2017 klockan 19 i Ateljé Torni. 
Kaffeservering. Alla välkomna! 

 
 

 
Vasa Konstklubbs jurerad medlemsårsutställning 2017 kommer att hållas 31.1-19.2.2017 
i Ateljé Torni. Arbeten mottages söndag den 29.1.2017 klockan 14-18. Var och en som 
betalat sin medlemsavgift kan lämna in 3 arbeten, minst ett arbete kommer med på 
utställningen. Alla arbeten ska vara klara att hängas och försedda med konstnärens namn 
och telefonnummer, verkets namn, teknik , pris och tillverkningsår. Ställ också gärna ut t.ex 
keramik och skulpturer! Avgift 25 euro, betalas antingen kontant vid inlämningen, eller 
uppvisa kvitto på betalning till klubbens konto. Välkommen med! 
 
Konstklubbens grupper: Tisdagsmålarna, Talttaryhmä, Pastellgruppen och numera också 
Akvarellgruppen håller på som vanligt. Se mera på hemsidan!  
Konstklubbens hemsida hittar du på adressen www.vaasantaidekerho.com . Här kan du 
söka information om verksamheten, utställningar, kurser och annat! Välkommen in och titta! 
 
Medlemsbrev:  Vi kommer att skicka endast årets första medlemsbrev per post till alla 
medlemmar, och övriga brev skickas per e-post, p.g.a. kostnaderna. Den som inte har epost 
kan läsa medlemsbreven på vår hemsida t.ex via bibliotekets datorer, eller komma till Torni 
och läsa dem, de kommer att finnas på anslagstavlan. 
 
Medlemsavgiften betalas till klubbens konto FI90 4958 0010 0261 97 före utgången av 
Februari månad. Årsavgiften har varit 28 euro för vuxna / 10 euro för studerande. Årsmötet 
besluter om avgiftens storlek, och eventuella ändringar meddelas på hemsidan och på 
klubbens anslagstavla. 
 
Det har visat sig att det fortfarande finns brister i adress- och andra kontaktuppgifter i våra 
register. Vi önskar att de som flyttat, bytt namn eller e-postadress de senaste åren alla kunde 
skicka in sina uppgifter, kontrollera att du uppgett korrekt epostadress om du inte fått epost 
under det senaste året. Det finns också flera sådana medlemmar vars e-postlåda alltid är full, 
vilket gör att vår info inte kommer fram. Skicka till torniart@gmail.com eller  Vasa Konstklubb 
rf, Storalånggatan 66, 65100 Vasa. Tack! 
 
 
Varma hälsningar, och en önskan om ett riktigt Kreativt och Lyckosamt år 2017! 
Annika Östman, ordf. 

http://www.vaasantaidekerho.com/


 


