
   

                            
 

                 
 

          MEDLEMSINFO NR 13 OKTOBER 2013   
     
 

Ordförande Astri Johansson, tel. 0586-381 47, 070 474 5089, sekreterare Lena Rönning, tel. 0582-300 50, 073-804 4363, kassör Jonas Holmquist,  
tel. 019- 31 12 18, 073-994 3705, suppleant Marianne Wikström, tel. 0581-511 38. Medlemsavgift 150 kr. Bankgiro: 499511-4. Plusgiro: 377-2175. 

       Hemsida: www. orebrolanskonstnarsforbund.se Mail till ÖLKf: astri.johansson@telia.com     

   __________________________________________________________________________________________________ 

  

 
 
Hej kära medlemmar! 
 
Nu har ni inte hört av oss i styrelsen på länge, men det betyder inte att vi varit overksamma, utan tvärtom! 
Vi arbetar för närvarande med ett par förslag inför våren-sommaren 2014, men vi vill vänta med att 
presentera dem för er tills alla bitar fallit på plats. Eftersom detta förmodligen kommer att ta lite tid har vi 
beslutat skjuta på höstens medlemsmöte, så att det blir ett vintermöte i stället. Tid och plats meddelar vi 
senare. 
 
Konstens Vecka har passerat. Margita och Richard kom ju med en massa roliga och bra idéer, men vi har inte 
fått rapport från någon av medlemmarna om några arrangemang, tyvärr. På nästa medlemsmöte får vi 
diskutera hur (eller om) vi ska uppmärksamma Konstens Vecka 2014. Vi bör också förbereda oss inför 30-
årsjubileet 2015, genom att bilda en arbetsgrupp som seriöst arbetar med detta.  
 
Vi har varit i kontakt med Nora kommun och ansökt om utställning i kommunens Konsthall. Det blir i så fall 
förmodligen en utställning med små bilder eftersom Konsthallen inte är så stor. Vi har inte fått svar än, och om 
vi skulle få klartecken, så blir det i varje fall inte någon utställning före 2015. 
 
Vi kommer snart att höra av oss igen angående sommarens planer och medlemsmötet. 
 
Hälsningar styrelsen 
/Astri 
 
 
PS:  
Jonas har kollat om alla har betalat medlemsavgiften för 2013. Ett 20-tal medlemmar har fortfarande inte betalat (glömt 
kanske?). Ni som inte betalat kommer att få en faktura separat med vanlig post.  Medlemsavgiften är 150 kr per år. 

 
 
PS: 

Länets konst till Länsmuseet 
2013-06-03 11.27 
Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet är tillbaka och kommer 2014 att visas med början i februari på 
Örebro länsmuseum. Den populära konstsalongen är liksom tidigare år öppen för alla konstutövare med 
anknytning till länet. 

Den jurerade salongen har en fyrtioårig historia här i länet. Formerna har skiftat för denna populära länssalong, liksom 
kringarrangemangen. Juryn sätts samman av en referensgrupp där representanter från Örebro läns museum, 
Länskonstkonsulenten och regionala konstaktörer ingår. Juryn består av tre personer som ska ha bakgrund inom 
konstområdet. De ska gärna ha olika erfarenhetsramar och ha god vana av att titta på och ta ställning till konst. I 
sammansättningen eftersträvas också att båda könen ska vara representerade och att det ska finnas en god spridning i 
ålder. En av medlemmarna i juryn ska vara aktiv konstnär och minst en ska vara från ort utanför länet. Vartannat år är 
kvinnor i majoritet i juryn, vartannat år män. Konstverken kan, men behöver inte, vara till salu. Alla tekniker är välkomna; 
måleri, skulptur, teckning, fotografi, grafik, video, textil eller installation. Det finns inget minsta antal verk som måste antas av 
varje konstnär — det räcker alltså att juryn fastnar för ett av de inlämnade verken av en konstnär för att det ska få komma 
med i utställningen. Mer regler för och detaljer kring hur inlämningen går till meddelas under januari månad 2014. 
Anmälningsblanketten kommer att kunna laddas ned som pdf-dokument från länsmuseet hemsida, www.olm.se , men även 
hämtas i museets reception på Engelbrektsgatan 3 och på de större biblioteken i länet. Datum för inlämning av verken 

kommer att meddelas så snart en mer detaljerad planering ligger klar. 
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