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Medlemsinformation 2012
Styrelse
Ordförande: Ylva Wilenius, 0522-708 32
Vice ordförande: Eva Libardo 0522-345 13
Kassör: Annika Gustavsson 0522-182 05
Sekreterare: Yvonne Antonsson 0522-855 25
Ledamot: Anita Hauger 0522-333 93
Suppleant: Noomi Hansson 0522-101 47
Suppleant: Anna Karin Waller ak.waller@sverige.nu
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2012 är 2000 kronor och ska betalas in på bankgiro
5772-8339 senast sista mars. Kom ihåg att ange namn på inbetalningen.
Obs. eventuellt utträde ur föreningen ska meddelas styrelsen senast sista
september.
Nyckel
Nyckel till lokalen lånas av föreningen mot en depositionsavgift på
100 kronor. Ansvarig är Mats Samuelsson 0522-788 60, 070-400 90 30,
mats_329@hotmail.com .
Medlemspresentation
Presentera dig med bild och namn samt ev. kontaktuppgifter på tavlan bredvid
entrén. Obs. Anmäl ändring av adress, telefonnummer, e-post till styrelsen.
Ordningsregler i ateljén
Förvaringsfack finns längst bort i ateljén. Varje medlem får disponera ett fack
för målningar och ett mindre fack för målarmaterial. Skriv upp vilket fack du
använder på listan.
Använd valfritt staffli men plocka undan målningar och material när du är klar
för dagen. Se till att torka bort eventuella målarrester från stället där du målat,
samt bänken i vaskrummet.
Häll olja och terpentin i den stora metallflaskan i vaskrummet. Indränkta trasor,
papper och färgrester slängs i metalltunnan. Använd såpa för rengöring av
penslar och redskap. Såpa finns i vaskrummet.
Om du kokar kaffe, lägg 5 kronor per person i kaffekassan varje gång. Du kan
disponera kyl och frys, värma mat i mikron etc. Diska efter dig och kom ihåg
att stänga av kaffebryggaren.
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Sista person i lokalen kollar att fönster är stängda, ljus släckta och dörrar låsta
när han/hon går därifrån.
Städning
Vi sköter städning av lokalerna gemensamt. Varje månad ansvarar 2-3 personer
för städningen. Lista finns på anslagstavlan i hallen. När du har städat, skriv
upp vad du gjort på städlistan som hänger på insidan av städskåpet i köket.
Dammsugare och sopborste finns i snickarrummet. Övrigt städmaterial finns i
städskåpet i köket. Släng soppåsar i sopstation ute på trottoaren. Den närmaste
finns på Walkeskroken. Grovsopor slängs i återvinningshuset mittemot entrén.
Koden står på anslagstavlan.
Målarmaterial
Föreningen säljer visst målarmaterial, till exempel dukar och spännramar till
självkostnadspris. Kontakta:
Mats Samuelsson, 070-400 90 30 eller
Solveig Westlund, 0522-362, 25, 0737-06 04 30, solbengt@gmail.com .
Medlemmar i Föreningen Kasen har rabatt på målarmaterial på Colorama (f.d.
Gamol) i Uddevalla.
Medlemsmöten
Medlemsmöten hålls cirka 3 gånger per år. Kallelse hängs på anslagstavlan och
visas på hemsidan. Förslag på frågor att ta upp kan lämnas till någon i
styrelsen. Du kan även lägga en lapp i den gröna lådan i snickarrummet.
Hemsida
Föreningen har en hemsida www.ateljekasen.se Kontakta Eva Libardo 0522345 13, eva.libardo@hotmail.com om du har information som bör läggas ut.
Du kan även publicera konstverk på webbplatsens galleri. Kontakta Eva
Libardo för instruktioner.
Utställningar
Utställningssamordnare 2012 är Ewa Karlsson, Eva Libardo och Wolfgang
Westphal.
Festkommitté
Anker Andersen, Noomi Hansson och Anna Karin Waller
Kursverksamhet
Vi samarbetar med Studiefrämjandet när det gäller studiecirklar.
Övriga aktiviteter
Målarföreningen Kasen kan erbjuda föreläsningar, konstresor, workshops, med
mera. Aktiviteterna är beroende av medlemmarnas intresse och aktivitet.
Kontakta styrelsen om du har idéer så hjälps vi åt att organisera!

