MEDLEMSBREV

Augusti 2018

Hej kära medlemmar!
Här kommer ett nytt medlemsbrev med lite information och påminnelser om både
stort och smått.
Bästa hälsningar
Kristin Jonsson
TELEFONTID PÅ KONTORET
Marianne vill hälsa att hon har telefontid måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 12-14.
Övrig tid hänvisar vi till mail: info@kkv-b.se.
OPEN CALL PÅSKUTSTÄLLNING 2019
I samband med påsk har KKV-B alltid utställning i både Stensalen och Lilla galleriet. Vi
bjuder härmed in alla medlemmar till att söka med utställningsförslag. Sista
ansökningsdag är 15 oktober. Vänligen ange om utställningen är tänkt för Stensalen
eller Lilla Galleriet. Därefter kommer styrelsen att gå igenom ansökningarna och utse
vilken eller vilka utställningar det blir. Styrelsen kommer visa särskilt intresse för
utställningsidéer som vi annars har svårt att visa på medlemsutställningar tex.
installationer, videoverk, performance. Skicka din ansökan till kristin@kkv-b.se
UTDELNING AV STENSTIPENDIET!
Datum för utdelning av stenstipendiet är flyttat till 15 september kl. 16 på Stengården
om vädret tillåter, annars i Stensalen. Varmt välkomna!
INLOGGNING TILL HEMSIDAN
En liten påminnelse om att mycket information som protokoll, nyheter m.m. läggs nu
upp hemsidan under rubriken ”Medlemsinfo” på hemsidan. För att komma åt den
informationen krävs att du är medlem och loggar in. Ditt användarnamn är ditt
medlemsnummer eller e-postadress. Observera att det inte fungerar att logga in från
telefon eller padda, vi jobbar på att lösa detta.
Har du glömt ditt lösenord till hemsidan? Gå till inloggningssidan och tryck på
”Forget?” (se bild nedan) och följ anvisningarna för att välja ett nytt lösenord.

Skulle detta inte fungera kontakta kansliet så hjälper vi till att lösa det.
UTVÄRDERING AV BOKNINGSSYSTEM
Styrelsen funderar på att byta bokningssystem och skulle därför hemskt gärna vilja
veta vad du tycker om nuvarande system. Var vänlig och fyll i formuläret via denna
länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8BqO8d1We2y5sAbKBGqgDNOKXB2t5
6H-DRKkV8JZ8EzEmXQ/viewform?c=0&w=1

NEWSLETTER

August 2018

Hello dear members!
Here comes some information and reminders about this and that.
Best regards
Kristin Jonsson
TELEPHONE HOURS AT THE OFFICE
Marianne wants to say that you can call the office at Mondays, Tuesdays,
Wednesdays, Thursdays at 12-14. Other times, please use mail: info@kkv-b.se.
OPEN CALL EASTER EXHIBITION 2019
In connection with Easter, KKV-B always has an exhibition in both the Stensalen and
Lilla galleriet. We hereby invite all members to apply for exhibitions. The closing date
is 15 October. Please indicate if the exhibition is intended for the Stensalen or Lilla
Galleriet. Thereafter, the Board will review the applications and deside which
exhibitions it will be. The board will show particular interest in exhibition ideas that we
otherwise find it difficult to show, for example. installations, video works,
performance. Submit your application to kristin@kkv-b.se

DIVIDEND OF THE STONE GRANT!
The date for the award of the stone grant has been moved to September 15th at
16:00 at Stengården if the weather allows, otherwise in the Stensalen. Warm
welcome!
LOGIN TO WEBPAGE
A small reminder that much information like protocols, news, etc. is being posted
under the heading "Member Info" on the website. To access that information, you
must be a member and log in. Your username is your member number or email
address. Note that it does not work to log in from phone or Ipad, we are working to
resolve this.
Have you forgotten your password for the website? Go to the login page and press
"Forgot?" (See image below) and follow the instructions to select a new password.

If this does not work, please contact the office and we will help you.
EVALUATION OF BOOKING SYSTEM
The board is considering changing the booking system and would therefore love to
know what you think about the current system. Please fill out the form via this link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDFdGuDjHgzjSQJ4N-bwN9u2v9ZAyl6q9meqx9vIcPzAqw/viewform?c=0&w=1

