
  Arbetsmall 

Konstrikets konstrunda   
Vernissage: Slottet: Fredag  29/9  kl. 18.00 -20.00 

Öppettider:  lördag 30 september - söndag 1 oktober 2017.  
   Slottet i Partille kl. 11-17   
                       Ateljéerna kl. 11-18 

            

Ekonomi 

Deltagarna står för sin egen försäkring 

Styrelsen 
- Gör utskick till alla medlemmar.  
- Bjuder in till årsmöte (mars) och  
  uppstartsmöte (maj) varje år. 
- Söker bidrag från kommunerna. 

Varje kommun  
- Varje kommun har sin egen 
  kommitté. 
- De åtar sig uppgifter som bestäms  
  på uppstartsmötet. 

Medlemsavgifter  
Medlemsavgift 250 kr 
Deltagaravgift 600 kr 

Avgifterna täcker inte alla  
kostnader därför söker vi 
även kommunala bidrag 
samt bidrag från V-g 
regionen.

Kommunala bidrag       Sponsorer



ARBETSGRUPPER 

Annonsering 

Namn: Gert Andersson (L), Lars Agelii (L), Gunnar Brissman (L) 

Kartan 

Namn: Mattias Christensson (L) - extern resurs 

Uppgifter till kartan och hemsidan kommer i ett separat utskick. Där 
kommer att stå alla uppgifter som ska lämnas in. När de ska lämnas in 
senast och vart de ska skickas.       

Kartan kommer att finnas som pdf-fil på www.konstriket.se  

Hemsidan  

Namn: Petra Kanvall (P) – extern resurs 

Uppgifter till kartan och hemsidan kommer i ett separat utskick. Där 
kommer att stå alla uppgifter som ska lämnas in. När de ska lämnas in 
senast och vart de ska skickas. 

Hemsidan hittar du på www.konstriket.se  

Trycksaker 

Namn: Ulrika Elmberg (P), Gunli Agnarsson (P) 

A4 affischer samt flyers i A6-format. 
Laminerad A3 skylt med Kronan.  2 st till varje ny medverkande.  
PDF- fil till alla för egen utskrift av affisch och Kronan i A4.   

Samlingsutställning 

Boka utställningshall 
Styrelsen: Bokar Slottet Partille fredag – söndag  

Inlämning/hängning 
Namn: Torbjörn Hahne (H), Heike Tiede (H) 

Ett alster var från målande konstnär. Verket max 70  x 70 cm. Var vänlig respektera 
detta! Större verk kommer inte att hängas upp!  
Inlämning fredag 29 september kl. 10-11. Samkör gärna era alster till Slottet. 

Upphängning av banderoller 
Namn: Lotta Claesson (H) 

http://www.konstriket.se/
http://www.konstriket.se


Uppsättning av banderoller vid Partille slott fredag 29 september. 

Namn och titellappar  på alster på samlingsutställningen. 
Konstrikets logga + namn på konstnär + namn på verk + nr som ska vara samma nr som på 
kartan). 

Deltagande konstnär skickar: namn, adress, titel och pris till det alster som kommer att 
finnas med på samlingsutställningen. Sista svarsdatum 2 september.  
Magnus Bolle trycker titellapparna.  

Öppning/stängning/nycklar /städning   
Namn: Anita Forsberg (kassör), kommer att ansvara för nycklar, öppning och stängning 
varje dag. 
Namn: ev. tar Gun Strandell (L) och Rose-Marie Mastalir (P) hand om städningen efter 
utställningen.      

Vaktschema  
Till samlingsutställningen på Slottet behövs 3+3 personer på lördag och 2+2 personer på 
söndag. 

Lördag 30 september 
kl 11 - 14    kl 14 - 17 
Gunnar Sundberg (L)  Birgitta Olsson (L) 
Magnus Bolle (L)   Jan-Erik Nilsson (P) 
Lena Bolle (L)   Erina Kvick (A) 

Söndag 1 oktober 
kl 11- 14    kl 14 - 17 
Ann-Margret Bergström (L) Jan-Erik Nilsson (P) 
Erina Kvick (A)   Britta Dahlberg (L) 

Lista på deltagarnas namn, telefon och e-postadress kommer att finnas på 
samlingsutställningen. Vid försäljning skrivs kundens uppgifter upp samt konstnären 
kontaktas. (Styrelsen) 

Nedplockning och utlämning  
Namn: Anita Forsberg (L), Susanne Edfeldt (P) 
Hämtning kl. 18-20 söndag 1 oktober. 
Samkör gärna även till hämtningen. 

Facebook 

Namn: Maria C Bernhardsson (P) 
Nya och gamla medlemmar får gärna höra av sig per e-post till Maria med allt som kan vara av 
intresse för att lägga ut på Facebook.  
En annons om Konstriket läggs ut på Facebook. 

Infoutskick till deltagande medlemmar 

Styrelsen 



Vernissage 

Styrelsen 
Planerar inför vernissagen fredag 29 september kl 18-20.  
Budget:  1000 kr 
I VARJE KOMMUN : 

Distribution  

Namn: Linnéa Fredriksson (P) hämtar kartor på tryckeriet. 
Namn:       ?           hämtar övrigt skyltmaterial. 
Styrelsen återkommer med namn. 

Varje deltagare  hämtar hos:                              . 
Alingsås - Maria Lager, ev även Gunilla Rajala 
Lerum -  Sven-Olof Pettersson/Inger Jedenberg 
Partille -  Ulrica Elmberg 
Mölndal -  Yvonne Jensen, Annika Holmsten 
Härryda -  Lotta Claesson 

Placerar kartor, affischer och flyers ute i kommunerna.  

Media 
Kontakt med lokala mediaföretag för artiklar av medverkande konstnärer eller annat om 
konstrundan. 

Följande personer har åtagit sig att ta kontakt med nedanstående mediaföretag för ev. 
reklam inför Konstrikets konstrunda 2017. 

Namn/företag 
Partille Närradio - ? 
Partille nyheter -  Inga-Lill Bäckman 
Turistbyrån Alingsås -  Gunilla Rajala/Wally Berg 
Alingsås Tidning/Kuriren - Gunilla Rajala/Wally Berg 
Göteborgs Turistbyrå - Marie Magnusson 

Sponsorer 
Söka sponsring hos lokala företag 

Namn: Anita Forsberg (kassör) är samordnare/kontaktperson  för de som söker sponsorer, så att 
inte två frågar på samma ställe. Anmäl till: anita40.forsberg@gmail.com  

Slå er samman i varje kommun  
Bilda en grupp i er kommun som samordnar det som behövs inför konstrundan.  

En lista på deltagande medlemmar samt e-postadress, uppdelad kommunvis, kommer att 
skickas ut till alla deltagare. Du kan även när det närmar sig hitta alla på vår hemsida 
www.konstriket.se.  

mailto:anita40.forsberg@gmail.com
http://www.konstriket.se

