
  MEDLEMSBREV  2017/2018 
Årets sista medlemsbrev, varsågod!                                                                                                                                                                                   
 
Nästa års samutställningar: 
Vasa Konstklubbs Årsutställning 2018 för medlemmar blir i augusti 2018 i Ateljé Torni, med vernissage 
under Konstens Natt. Inlämningsdag 29.7.2018, kl 15-18. Avgift 25 €. 
Österbottniska Konstföreningarnas Samutställning  5.6 – 29.7.2018 i Ateljé Torni. Inlämningsdag för 
alla arbeten den 3.6.2018 kl 15-18. Avgift 25 €. 
Som vanligt gäller för våra utställningar regeln att alla verk måste vara upphängningsklara och försedda 
med konstnärens namn, telefonnummer, verkets namn, teknik, år, ev pris. Avgiften betalas kontant eller på 
förhand till klubbens konto. 
 
Årsmöte  
Vasa Konstklubbs årsmöte hålles den 4.2.2018 klockan 18 i Ateljé Torni. Vi ser gärna att medlemmarna 
sluter upp och vi bjuder som vanligt på kaffe med dopp. 
 
Stipendium: 
Margot Enströms Stipendium kommer att vara fritt att sökas för Konstklubbens medlemmar. Se till att ditt 
medlemskap är i kraft!  
Margot Enström, f.d. ordförande i Vasa Konstklubb gick bort hösten 2016. Hon lämnade en generös donation till Vasa Konstklubb, 

med syftet att Konstklubben skulle instifta ett stipendium, kallat Margot Enströms Stipendium och som skulle delas ut årligen till 

någon välförtjänt medlem av Vasa Konstklubb rf. 

Den första ansökningen kan ske under november 2018, med sista inlämningsdag den 30 November.  

Ansökningsblankett kommer att finnas på Ateljé Tornis kontor, varifrån den kan hämtas, eller från vår hemsida 

https://vaasantaidekerho.com .  

Margot Enströms Stipendium kan sökas av alla Konstklubbens medlemmar.  Klubbens styrelse besluter om vem som skall erhålla 

stipendiet, som kommer att vara 1000 euro. Beslutet kan inte överklagas. Stipendiet delas ut varje år i januari i samband med 

årsmötet. 

Sökande skall förse Konstklubbens styrelse med uppgifter om sin konstutövning, utställningar, eventuell konstutbildning, eventuella 

projekt, samt bifoga ett antal bilder på sina konstverk. Ansökan kan skickas in via epost eller lämnas till Konstklubbens kontor i 

Ateljé Torni under november månad.  Som medlemmar anses alla som godkänts (protokollförts) som klubbens medlemmar, och 

betalat sin medlemsavgift, under föregående kalenderår. 

Vasa Konstförening har i november 2017 förärat Vasa konstklubb ett stipendium om 2000 euro som 

erkännande för vårt arbete med att understöda unga konstnärer. Mycket uppskattat! 

 

Styrelsen 

År 2018 kommer vi att behöva flera nya styrelsemedlemmar, eftersom det är många som är i tur att avgå. 

Om du har möjlighet att  hjälpa till att driva vår galleriverksamhet på olika sätt, kanske har kunskaper inom 

marknadsföring, bildbehandling och annat matnyttigt, hör av dig! Vi behöver dig! Utan en pigg och alert 

styrelse blir det ingen verksamhet i Torni, så vi behöver insatser från medlemmarna, kanske just du har lite 

tid för oss?  

 

Byggarbeten i Torni: Just nu är det bullrigt i Torni. Man håller på att renovera arbetsrummet och öppna 

fönster mot baksidan av huset. Vi ska också, efter många om och men, få en hiss bredvid trappan till fd 

Fiilis. Verksamheten fortsätter med full kapacitet trots byggandet i övriga delar av huset.  

Hemsidan:Läs mera om detaljerna på vår hemsida https://vaasantaidekerho.com ! Hemsidan uppdateras 

hela tiden med allt som händer hos oss. Du hittar allt om avgifter, utställningar, konstgrupper, kurser, lediga 

galleritider och så vidare… Just nu finns ännu lediga gallerirum under våren 2018 pge återbud. Ring 

Carola! 

Kom ihåg medlemsavgiften, som skall betalas inom februari månad, som vanligt, till kontot nedan! 

Information finns på hemsidan, och på anslagstavlan i Torni, genast efter årsmötet! 

 
Med önskan om en riktigt God Jul och ett kreativt Nytt År 2018! 

Annika Östman, ordf. 

 
P.S. Var vänlig och kontrollera att du anger medlemmens namn på varje eventuell betalning till vårt konto, 

samt vad betalningen gäller. Vi är också glada om du skickar oss aktuell e-postadress, ifall du inte redan 

har gjort det! Adressen är torniart@gmail.com . Konstklubbens konto:  FI90 4958 0010 0261 97 
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