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Medlemsavgiften för 2022 Inbetalas till bankgiro 5590-2555 
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Är du ny medlem skriv ”ny medlem” på inbetalningen.

Avgift 150:- / medlem

5  5  9  0  -   2  5  5  5

Sydvästra Smålands Konstförening

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2022

Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr och betalas till konstföreningens 
bankgiro    5590-2555. Kopia på inbetalningskort bifogas. Glöm inte att 
skriva avsändare. Du som fått ditt brev på posten men har en mailadress, 
skicka den till sydvastra.smalands.konstforening@gmail.com. Det förenklar 
vår administration, minskar våra kostnader och är bra för miljön.

Som medlem deltar du i vårt konstlotteri. Hela medlemsavgiften går till 
inköp av vinster. Kom ihåg att meddela föreningen när du ändrar 
postadress/mailadress, så vi kan nå dig med information om våra 
arrangemang.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Den som värvar ny medlem har möjlighet att vinna ett grafiskt 
blad. Meddela kassören Anncharlott Johansson via 
mail sydvastra.smalands.konstforening@gmail.com eller telefon 
0709676668 vem du värvat. Gäller 1 jan-13 nov 2022. Utdelning av 
vinst sker efter årsmötet den 13 november 

Medlemsavgift för  2022
Ange vilka medlemmar Du betalar årsavgift för



UTSTÄLLNINGAR OCH UTSTÄLLANDE KONSTNÄRER 2022 
MER INFO kommer att finnas på 
www.kulturimarkaryd.se   
och 
https://sydvastrasmalandskonstforening.wordpress.com 

Magnus Åkesson  
Kristianstad 
30 januari t o m 11 februari 
Vernissage söndagen den 30 januari 14:00 – 17:00 

Horst Eckhardt  
Växjö 
6 mars t o m 18 mars 
Vernissage söndagen den 6 mars 14:00 – 17:00 

Rita Hedelin 
Östra Karup 
13 november t o m 25 november 
Vernissage söndagen den 13 november 14:00 – 17:00 

Lena Cronström 
Nyhamnsläge 
11 september t o m 23 september 
Vernissage söndagen den 11 september 14:00 – 17:00 

Utställning av vinster i konstföreningens konstlotteri för 
medlemmar 
31 oktober t o m 11 november 

Årsmöte 
Söndagen den 13 november 16:00 
Kulturhuset i Markaryd  Biosalongen 

Alla utställningar visas i Kulturhusets konsthall i Markaryd 
Öppettider: Måndag - Torsdag 12:00-18:00  Fredag 10:00-17:00 

Sydvästra Smålands  Konstförening stöds av 

http://www.kulturimarkaryd.se/
https://sydvastrasmalandskonstforening.wordpress.com/



