Medlemsbrev nr 2 – 2021-05-03

Kära medlemmar!
Gumman Tö har städat och fejat, Prinsessan Vår har anlänt i sin vagn dragen av fjärilar och Kung Vinter
har gett upp för i år! Visst är det en skön tid vi är inne i. Nu väntar vi bara på att pandemin ska städas bort
med hjälp av vaccin så att vi i Konstsällskapet kan börja planera för och också genomföra olika
medlemsaktiviteter. Som framgick av det senaste medlemsbrevet så har vi en del uppskjutna aktiviteter att
sjösätta.
Vi ber att få återkomma om detta. Håll ögonen på Konstsällskapets hemsida för aktuell information.

Årsmötet
Årsmötet är framflyttat till den 12 juni klockan 14.00.
I kallelsen, som dels annonseras i Magasin Leksand och på Konstsällskapets hemsida dels skickas ut till
samtliga medlemmar, kommer information om hur mötet kommer att genomföras.
På årsmötet kommer styrelsen att presentera ett förslag på uppdaterade stadgar för Konstsällskapet.
Nuvarande stadgar stadfästes 1998 och styrelsens förslag innebär en modernisering av språket och en
breddning av konstbegreppet. Vidare föreslås vissa formella ändringar vad avser val av ordförande,
inriktningen på styrelsens arbete mm.
En ändring av stadgarna kräver medlemsbeslut på årsmötet samt på ett därpå följande extrainsatt årsmöte
för att kunna bli fastställda. Om styrelsens förslag antas på årsmötet kommer därför ett extrainsatt årsmöte
att annonseras.
För beslut om ändring av stadgarna krävs bifall av minst två tredjedelar av de röstande.

Sveriges Konstföreningar
Som medlem i Leksands Konstsällskap har du tillgång till Sveriges Konstföreningars medlemssida med
konstbildningsmaterial, olika handledningar, guider och bloggen Virveln. Adressen till hemsidan
är: www.sverigeskonstforeningar.nu och lösenordet är medlem.

Medlemskap
Till dig som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2021, nu är det dags.
Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro eller Swishnummer. Kassören
registrerar inbetalningarna med kontaktuppgifter och datum för inbetalningen.
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Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. Den som inte betalar
medlemsavgift under två efterföljande år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar
att de lämnar Konstsällskapet.
Får du medlemsbrevet via ”vanlig” post, men har en e-postadress, är vi tacksamma om du meddelar oss
din e-postadress.
Medlemsavgiften är 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.
Swishnummer: 123 491 01 47
Vid betalning (bankgiro eller Swish) – skriv i meddelandefältet vad betalningen avser samt vid betalning av
medlemsavgift, namn/namnen på de medlemmar det gäller.
Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang, tipsa gärna vänner och
bekanta!

Med vänliga hälsningar

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Lars Klusell
Sekreterare

070 – 663 37 30

073 – 514 14 78

www.leksandskonstsallskap.se

info@leksandskonstsallskap.se

2

