VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET!
Som medlem i INTRESSEFÖRENINGEN KIVIK ART kallas du härmed till ordinarie årsmöte
söndagen den 28 april 2019 kl 14.00
i Hörsalen på Kiviks Musteri, Karakåsvägen 45, Kivik
För den som vill äta lunch innan mötet rekommenderas: Kärnhusets brunchbuffé kl 11:30–15:00.
Boka bord på: bokabord@kiviksmusteri.se eller på 0414-719 45.
rsmötet avhandlar 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 29 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 7 april. För att komma åt
handlingarna, som finns under rubriken Årsmöte, måste du ange användarnamnet: Medlem10 och lösenordet: 3runa8.

Å

OBS! Föranmälan!
Maila eller ring Gunnel Lönnqvist, gunnel.kivik@gmail.com eller telefon
070-962 84 59. Senaste anmälningsdag är den 21 april.
Om du tar med någon gäst kostar det 200 kr, och gästen blir då medlem.
I pausen efter årsmötet serverar vi kaffe och kaka, och därefter kommer
Stiftelsens styrelse att informera om vad som händer denna säsong:
Utställningen: Du har väl planerat in någon/ra tid/er för guidning i sommar?
Barnverksamhet: Det kan även komma att behövas assistans till barnverksamheten ”Bygga Konst/Land Arc Kids”, som startar på Kivik Art denna
säsong. Programmet syftar till att ge barn och unga kunskaper om, och
förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande, och hur dessa
områden relaterar till varandra.
Nytt konstverk: Det ekonomiska läget för Ulla Viottis konstverk ser hoppfullt
ut, men ännu pågår vår crowdfunding. Det finns fortfarande stenar och böcker
att köpa enligt följande alternativ:
◆ 1 tegelsten: 100 kr/st (verket består av ca 7 000 stenar)
◆ 1 tegelbok: 500 kr/st (verket består av ca 2 000 tegelböcker)
Pengarna sätts in på bankgiro 5954-8289. Eller Swisha till 123 073 8476!
Det kommer även att finnas presentkort på stenar och böcker på mötet.

Skulptur av Per B. Sundberg.

Föredrag av Per B. Sundberg
Efter stiftelsens information följer ett föredrag av Per B. Sundberg, som är en av Sveriges mest etablerade och spännande glas- och keramikkonstnärer. Han skapar till största delen unika konstobjekt eller offentliga utsmyckningar.
Åren 1994–2005 var Per B. Sundberg anställd vid Orrefors glasbruk. År 2005 lämnade han Orrefors och anställdes
som professor vid institutionen för Design, Konsthantverk och Konst vid Konstfack, populärt kallat keramik- eller
glasfacket.
Välkommen till årsmötet!
Styrelsen/ Göran Ek ordf.
PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2019? 200 kr per person till bankgiro 5636-6495!
Vi har beslutat på ett styrelsemöte att den som vill, får förutom medlemsavgiften på 200 kr, gärna även betala in
en extra stödavgift på 300 kr, d.v.s. totalt 500 kr. Har du redan betalat medlemsavgiften så går det naturligtvis
bra att sätta in de 300 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:
Thorvald Christensen AB, Göran Björling, Göran Ek Ark/SAR/MSA, Anita
Berlin.
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