VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET!
Som medlem i INTRESSEFÖRENINGEN KIVIK ART kallas du härmed till ordinarie årsmöte
lördagen den 1 april 2017 kl 14.00 på
Skissernas Museum i Lund, Birgit Rausingsalen.

Skissernas Museums
nya entrébyggnad ritad
av Elding Oscarson.
Foto: Peo Olsson

Ärenden enligt föreningens stadgar § 20.
Rösträtt vid årsmötet har, i enlighet med föreningens stadgar § 16, de medlemmar som betalat sin medlemsavgift
senast en månad före årsmötet, alltså senast den 1 mars. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt.
Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida, www.kivikart.se, senast från
och med den 10 mars. För att komma åt handlingarna, som finns under rubriken Årsmöte, måste du ange användarnamnet: Medlem10 och lösenordet: 3runa8.
I pausen efter årsmötet serverar vi kaffe och kaka.
Därefter kommer Linda Fagerström, docent i konstvetenskap och konstkritiker, att berätta om Sol LeWitt och hans
samtida.
Sune Nordgren kommer också att uppdatera oss om hur det går med sommarens utställning.

OBS! Föranmälan!
Maila eller ring Bodil Bergman, bodilb@telia.com eller telefon 0708-520 263. Senaste anmälningsdag 24 mars.
Om du tar med någon gäst kostar det 150 kr och gästen blir då medlem.
Medlemmar i Intresseföreningen betalar ett reducerat inträde under dagen: 60 kr.
Välkommen till årsmötet!
Styrelsen/Jennifer Forsberg
PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2017? 150 kr per person till bankgiro 5636-6495!
Vi beslöt på vårt senaste styrelsemöte att den som vill, får förutom medlemsavgiften på 150 kr, gärna även betala
in en extra stödavgift på 350 kr, d.v.s. totalt 500 kr. Har du redan betalat medlemsavgiften så går det naturligtvis bra
att sätta in de 350 kronorna i efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.

Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.
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