
 
 
Ansökan om medlemskap i: 
 
Konstnärernas Kollektivverkstad Nordvästra Skåne – 
grafikverkstaden KKV NV Skåne, Ängelholm 
 
Ansökan skickas till: 
Konstnärernas Kollektivverkstad Nordvästra Skåne 
c/o Karin Ellerstrand Bengtsson 
Dalstigen 4 
262 32 Ängelholm 
eller 
karin@ateljek.se 
 
 
Ansökningar behandlas löpande av styrelsen. 
 
 
Personuppgifter: 
 
Namn……………………………………………………………………   Personnummer……………………….. 
 
Bostadsadress……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postnummer…………………………….   Postadress…………………………………………………………… 
 
e-post………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fast telefon……………………………………………   Mobil……………………………………………………… 
 
 
Villkor för medlemskap: 

- Ordinarie medlem: 
Ordinarie medlem kan professionella och semi-professionella konstnärer, 
konsthantverkare och formgivare bli som samtidigt har kvalificerade och 
dokumenterade kunskaper i de tekniker samt den utrustning som 
verkstaden erbjuder. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan på 
särskilt formulär inkl. uppvisande av arbetsprover samt erläggande av 
inträdesavgift. 

- Verkstadsmedlem: 
Verkstadsmedlem kan den bli som ännu inte kvalificerat sig för ordinarie 
medlemskap men syftar till detta, samt äger tillräckliga kunskaper i de 
tekniker och utrustning som verkstaden erbjuder. Medlemskap beviljas av 
styrelsen efter ansökan på särskilt formulär inkl. uppvisande av 
arbetsprover samt erläggande av inträdesavgift. 
Till skillnad från ordinarie medlem äger verkstadsmedlem ej rätt att 
representera KKV NV Skåne på utställningar av KKV-konstnärer. 



Nya medlemmar anmodas boka och gå igenom introduktionsdag med 
verkstadsansvarig på KKV NV Skåne innan eget arbete kan ske i verkstaden.  
 
Som medlem får du: 

- Tillgång till lokaler, utrustning och visst material 
- Tillgång till egen förvaring för visst material 
- Tillgång till egen sida KKVs hemsida 
- Möjlighet att köpa centralt inköpt material till lägre priser än handeln 

 
Som medlem anmodas du: 

- Använda och sköta utrustningen verkstaden på korrekt sätt 
- Städa noggrant efter arbetet i verkstaden 
- Deltaga vid av styrelsen fastlagda städ- och arbetsdagar 

 
Kostnader: 
För 2020 gäller följande 

- Årsavgift 250:-/år 
- Inträdesavgift 1000:- (engångsavgift och nyckeldisposition) 
- Arbetsavgift 250:-/dag eller 2000:-/år 

Årsavgifter skall inbetalas innan 1 mars resp år.  
Dagsarbetsavgift skall inbetalas månadsvis efter arbetet. 
 
Konstnärlig utbildning – var och när: 
(Specificera även utbildning på de tekniker som verkstaden erbjuder) 
 
 
 
 
Utställningsmeriter – var och när: 
(Jurybedömda, separat och samlingsutställningar) 
 
 
 
 
Offentligt representerad – var och när: 
 
 
 
 
Offentlig utsmyckning – var och när: 
 
 
 
 
Andra uppgifter som kan vara meriterande: 
 
 
 
 
Bifoga: 

- Fem högupplösta bilder på dina verk 
- Verifikationer på så många uppgifter som möjligt 



Beskriv – Vilken/vilka teknik/er du idag arbetar med: 
 

          
 
 
Beskriv - Vad ska du använda ditt KKV-medlemskap till: 
 
 
 
 
 

Jag vill arbeta i KKV NV Skåne´s djuptrycksverkstad (koppargrafik, 
collografi, fotopolymer) 

 
Jag vill arbeta i KKV NV Skåne´s screentrycksverkstad (screentryck på 
textil och papper) 

 
 
 

Jag söker i första hand som ordinarie medlem och, om detta ej beviljas, i 
andra hand som verkstadsmedlem. 
 
Jag söker som verkstadsmedlem. 

 
 
 
  
 
 
Underskrift: 
 
 
…………………………………………………………………………..   den…………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Namnteckning 
 
 
 
 
 
 
 
KKV;s noteringar: 
 
Inkommit:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Juryns förslag till beslut:………………………………………………………………………………………… 
 


