Medlemsbrev nr 2 - 2020-07-12

Välkomna, kära medlemmar, till ett nytt verksamhetsår i Leksands Konstsällskap!
Den 17 juni kunde vi slutligen genomföra årsmötet som blivit framflyttat av kända skäl. Det blev ett något
reducerat årsmöte, både vad avser deltagande och aktiviteter, t ex så kommer Eva Sjöholms presentation
av Signerat Emerik Stenberg samt medlemslotteriet att genomföras vid senare tillfälle.
Den tillträdande styrelsen utgörs av följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Kersti Jobs-Björklöf, Ordförande
Josefin Wedel, Vice ordförande
Margareta Björklund
Lars Dahlström
Tomas Blijdenstein

Adjungerade:
Anders Back, Kassör
Jakob Stormats
Revisorer:
Roger Arvids
Ronny Svensson

Ersättare:
Fredrik Lautmann
Karin Holmberg
Lars Klusell, Sekreterare

Valberedning:
Lena Karlén
Birgitta Fröstad

Nytt verksamhetsår och nya aktiviteter
Situationen med Covid-19 gör att konstsällskapets höstaktiviteter kommer att ske i en begränsad form. Det
kommer inte att genomföras någon utställning på kulturhuset men istället kommer den pågående
utställningen, Textilmagi och saboterad symmetri, att hållas öppen längre än tidigare planerat.
Planer finns att kunna genomföra höstens konstfilmer på Bio Kontrast i Leksand. Då det definitiva beslutet
är taget kommer programmet att redovisas på konstsällskapets hemsida och med annonser i
Leksandsbladet - så håll ögonen öppna!

Ny bok om Alf Munthe
Alf Munthe – Den mjuka arkitekturens mästare – är en nyutkommen bok utgiven på Gidlunds förlag. Boken,
som är tillkommen på initiativ av Leksands Konstsällskap, är inte bara en gedigen sammanställning av Alf
Munthes produktion utan ger även en bild av vem Alf Munthe var och människorna i hans omgivning.
Boken kommer att presenteras närmare i samband med att Leksands Konstsällskap manifesterar
sällskapets 90-års jubileum under hösten.
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Medlemskap
Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro eller Swishnummer. Kassören
registrerar inbetalningarna i en privat dator, namn, adress och i förekommande fall e-postadress.
Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. De som inte betalar
medlemsavgift under ett par år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar att de
inte längre vill vara medlemmar.
Får du medlemsbrevet via post, men har du e-postadress är vi tacksamma om du meddelar oss din epostadress!
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 är fortfarande 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr
för person bosatt på samma adress samt reducerad avgift, 100 kr, för ungdom under 25 år.
Leksands Sparbank är vår bank och bankgirot är 5185-2788.
Vi har numera även ett Swishnummer: 123 491 01 47
Vid betalning till Swishnummer – skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller, t ex medlem 2020, Bok
Munthe, Bok Emerik etc. Detta gäller även vid betalning till bankgirot.
Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang, tipsa gärna vänner och
bekanta!

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Lars Klusell
Sekreterare

070-66 33 730

073-5141478

info@leksandskonstsallskap.se
www.leksandskonstsallskap.se
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