MEDLEMSBREV

Januari 2018

God fortsättning på det nya året!
Nu har lugnet lagt sig över området och i skrivande stund gnistrar snön vackert
utanför kontoret.
Det nya projektrummet är snart färdigställt och kommer inom kort läggas upp för
bokning. Det gamla boendet är nu borttaget från bokningssystemet för om allt går
som det ska kommer räddningstjänsten inom en snar framtid att sätta dem i lågor för
att bereda plats åt nybygget. En ny byssja med två rum är på plats och kommer
vara bokningsbar inom en snar framtid! En bra början på det nya året!
Jag ska passa på att informera om att jag själv jobbar just nu på kontoret för att
skapa ordning och reda i organisationen. Har du några tankar om saker som inte
fungerar så bra, något som kanske kan förbättras eller något som du tycker är
toppen, så får du gärna skicka ett mail till mig på kristin@kkv-b.se. Så småningom
kommer all information, regler och rutiner finnas tillgängliga på hemsidan och i pärm
på kontoret.
Bästa hälsningar
Styrelsen genom Kristin Jonsson

ÅRSMÖTE
Vi vill härmed kungöra att årsmötet går av stapeln 24 mars 2018 kl. 15:00 i matsalen
på KKV-B. G2:1 håller i vanlig ordning sitt årsmöte före oss kl. 13:00.
Vänligen notera att motioner skall ha inkommit senast en månad före årsmötet.
ARBETSHELG!
Den 10-11 februari är det arbetshelg. Det som vi kommer att fokusera mest på är att
få röjt ur det gamla boendet så att räddningstjänsten kan komma och elda upp
dem. Det innebär att demontera sängar, bära ut det vi vill spara etc. KKV-B bjuder
på lunch! Anmäl dig till kontoret på info@kkv-b.se så vi vet hur många vi blir och hur
mycket mat som ska lagas.
BILDER TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Inför årsmötet ska det gångna året sammanfattas i verksamhetsberättelsen. Vi söker
därför efter bilder med beskrivning av verk som skapats här på KKV-B. Gärna verk
som gjorts för konstnärliga gestaltningsuppdrag men även enskilda verk eller
utställningar. Maila bild och kortfattad beskrivning, där det framgår vilken verkstad
som använts och var verket sedan hamnat, till kristin@kkv-b.se.
EFTERLYSNING AV SYRELSELEDAMOT!

Vi söker fortfarande efter nya krafter till styrelsen. Var med och påverka KKV-S framtid
och samtid! Kontakta valberedningen genom Ann-Charlotte Enocksson på anncharlotte@enocksson.se för mer information!
FÖRLÅT PAPPA, DET VAR INTE MENINGEN
Agneta Ekman Wingate söker konstnärer som vill medverka i en utställning under
2019 i Stensalen och Lilla Galleriet om föroreningen av människan i havet,
plastskräpet (antropocenskt litter).- Konstnärer förklarar krig mot plasten i havet.
Kontakta Agneta på agneta.ekman.wingate@gmail.com för mer information.
UTSTÄLLNINGSPRODUCENT SÖKES!
Strömstads kommun söker en producent för konsthallen Lokstallet. Mer info hittar du
här:
https://www.metrojobb.se/jobb/1359933-utställningsproducent
GESTALTNINGSUPPDRAG TIPS!
Konstenheten annonserar om två konstnärliga gestaltningsuppdrag i Borås.
Uppdragen hör till nya infektionsenheten Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och ansökan
är öppen till den 28 januari.
Här hittar du information om upphandlingen:
https://www.opic.com/upphandling/konst-nya-infektionsenheten-sas-boras-(vastragotalandsregionen-vanersborg)aidbfbaeb680065bf207a09b84c0585ec75/?q=konst&p=1
NYA REGLER OCH PÅMINNELSE KRING MEDLEMSKAP
Marianne på kontoret vill skicka en vänlig liten påminnelse rörande medlemskapet.
På årsmötet 2017 antogs nya regler kring hedermedlemskap där hedersmedlemmar
nu betalar 350 kr i serviceavgift (halva ordinarie serviceavgift).
Önskar du utträde ur föreningen måste detta meddelas skriftligt till kansliet, det
räcker ej att sluta betala serviceavgiften.

NEWSLETTER

January 2018

Good continuation of the new year!
Now the calm lays over the area and at the moment the snow is sparkling beautifully
outside the office.
The new project room will soon be completed and will soon be available for
booking. The old accommodation has now been removed from the booking system
because if things goes accordning to plan the firedepartment will put them in flames
in the near future to prepare space for the new building. A new barack with two

rooms is on site and will be available for booking in the near future! A good start to
the new year!
I'll also take the opportunity to inform you that I'm currently working at the office to
organize and look over the structure of the organization. Do you have any thoughts
about things that are not working well, something that may be improved or
something that you think is great, please send me an email at kristin@kkv-b.se.
Eventually all information, rules and routines will be available on the website and at
the office.
Best regards
Board through Kristin Jonsson

ANNUAL MEETING
We hereby announce that the annual meeting will be held 24 March 2018, 15:00 in
the KKV-B dining room. G2: 1 holds its annual meeting before us at 13.00 as usual.
Please note that motions must be received no later than one month before the
annual meeting.
WORKING WEEKEND!
The 10th of February we are arranging a working weekend. What we will focus most
on is getting stuff that we want to keep out of the old accommodation so that the
firedepartment can come and fire them up. It means disassembling beds, carrying
out what we want to save etc. KKV-B offers lunch! Sign up by sending a mail to the
office info@kkv-b.se so we know how many will come and how much food to cook.
PICTURES TO THE OPERATING REPORT
Prior to the annual meeting, the past year shall be summarized in the report. We are
therefore looking for pictures describing the works created here at KKV-B, especially
works for public spaces. Send a picture and a brief description, explaining which
workshop was used and where your work ended up, to kristin@kkv-b.se.
JOIN THE BOARD!
We are still looking for new powers to the board! Contact the nomination committee
via Ann-Charlotte Enocksson at ann-charlotte@enocksson.se for more information!
FÖRLÅT PAPPA, DET VAR INTE MENINGEN
Agneta Ekman Wingate seeks artists who want to participate in an exhibition in 2019
in the Stensalen and the Lilla Galleriet about the pollution of the sea, the plastic litter
(anthropocratic litter) .- Artists declare war against the plastic in the sea.
Contact Agneta at agneta.ekman.wingate@gmail.com for more information.
EXHIBITION PRODUCER WANTED!

Strömstad municipality is looking for a producer for the art gallery Lokstallet. More
info can be found here:
https://www.metrojobb.se/jobb/1359933-utställningsproducent
ART ASSIGNMENTS TIP!
The art unit announces two artistic work assignments in Borås. The assignments
belong to the new infection unit Södra Älvsborg Hospital Borås and the application is
open until 28 January.
Here you will find information:
https://www.opic.com/upphandling/konst-nya-infektionsenheten-sas-boras-(vastragotalandsregionen-vanersborg)aidbfbaeb680065bf207a09b84c0585ec75/?q=konst&p=1
NEW RULE AND A REMINDER REGARDING MEMBERSHIP
Marianne at the office wants to send a kind reminder regarding the terms of
membership.
New rules regarding honor membership where adopted at the annual meeting of
2017. That means that honor members will pay 350 sek in service fee (half the
ordinary fee).
If you want to cancel your membership you have to do so in writing to the office, it
doesnt work just to stop paying the service fee.

