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VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN TILL 
DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND 2017

Du har två olika möjligheter att skicka in din ansökan på: antingen som fysisk inlämning eller per 
post. 

Skicka med:
•	 Ansökingsblankett ifyllt och underskriven
•	 Portfolio (ska innehålla 5 verk gjorda under senaste femårsperioden.)
•	 Kvitto på betald ansökningsavgift (300kr)

PER POST: Skicka inga originalverk om du skickar per post, utan kopior i A4-format. Bifoga ett 
kuvert med porto om du vill ha din portfolio återskickad. Markera kuvertet med ”Ansökan DKF”
Sista ansökningsdag vid inskick per post är den 27 februari 2017. Försent inkomna ansökningar 
behandlas inte!

Ansökan per post till adress:
   Funny Livdotter
   Ekhagsbacken 13
   66010 Dals Långed

FYSISK INLÄMNING: till samma adress som ovan.
Datum för fysisk inlämning är: 25-26 februari 2017 mellan kl 14-16
Hämtning av fysisk ansökan (från samma adress som ovan): 7 mars mellan kl 17-19

         

Sammankallande Funny Livdotter 0736-73 72 17 
Konstnärsförbundets ordf. Rolf Gustafsson 0709-72 69 51 



   2017 ÅRS ANSÖKAN TILL 
DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND

Namn .................................................................................................................................................
Personnummer ..................................................................................................................................
Födelseort ..........................................................................................................................................
Nuvarande adress ..............................................................................................................................
Tfn fast / Tfn mobil .............................................................................................................................
E-post-adress .....................................................................................................................................
Hemsida .............................................................................................................................................
Plusgiro eller Bankgiro........................................................................................................................
______________________________________________________________________________

Folkbokförd i Dalsland mellan åren ................ - .................
Övrig vistelse i Dalsland.......................................................................................................................
Jag arbetar huvudsakligen med MÅLERI, GRAFIK, SKULPTUR, INSTALLATION, VIDEO, ANNAT
(Stryk under den eller de verksamheter som gäller). 
Ange sort om du strukit under ANNAT________________________________________________

Konstnärlig utbildning (skolor-plats-tid) ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tillhör följande konstnärsorganisationer..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Stipendier, offentliga utsmyckningsuppdrag m.m. (Vid behov på bilaga)............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Övrigt som undertecknad vill åberopa. (Vid behov på bilaga) ............................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Samtidigt med denna ansökan har jag till Dalslands Konstnärsförbund inlämnat (insänt) 5 verk 
gjorda under senaste femårsperioden samt till förbundets bankgiro nr 5712-3069 inbetalt an-
sökningsavgiften på 300 kr. (Kvitto bifogas).
Som medlem i Dalslands Konstnärsförbund förväntas jag periodvis hjälpa till med att driva arbetet 
i förbundets verksamhet.
Jag är också medveten om att jag själv står för returfrakt, eventuell försäkring och att mina inläm-
nade verk skall hämtas 7 mars kl 17-19.

Ort/datum   Namnteckning 
.............................................................................................................................................................



UTDRAG UR 
DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUNDS 

STADGAR.
Stadgarna i sin helhet finns på förbundets hemsida www.dkf.se

§ 1. ÄNDAMÅL

1:1 Dalslands Konstnärsförbund skall vara en organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och
skulptörer.

§ 3. ÅRSAVGIFT OCH MEDLEMSKAP

3:1
Årsavgift skall utgå med belopp som beslutas av årsmötet.
3:2
Medlemskap erhålles på förslag av förbundets invalsnämnd. Årsmötet verkställer inval.
3:3
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig på ett av styrelsen upprättat formulär och ställas till 
Dalslands
Konstnärsförbunds invalsnämnd. Den sökande skall stödja sin ansökan med skriftlig 
dokumentation samt 5 verk gjorda under den senaste femårsperioden (ej i digital form, med 
undantag för video/film). I de fall fysiska verk inte kan presenteras tillåts papperskopior av 
sökandes arbeten (typ offentlig utsmyckning).
3:4
Inträdessökande skall erlägga en anmälningsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Transporter 
till och från invalsnämndens lokaler samt eventuell försäkring bekostas av den sökande.
3:5
Medlemskap kan beviljas sökande som har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven 
konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet. Med djup förankring menas
A. Att vara uppvuxen och haft största delen av sin obligatoriska skolgång i Dalsland eller
B. att under den senaste treårsperioden varit folkbokförd och verksam inom landskapet.
3:6
Medlemskap upphör för den som flyttar från landskapet och antagits enligt alternativ B i paragraf 
3:5
samt varit ansluten till förbundet kortare tid än fem år. Vid återinflyttning till Dalsland kan före detta 
medlem på nytt, om vederbörande så önskar, inträda i förbundet.
3:7
Medlem kan uteslutas om starka skäl därför föreligger. I sådant fall skall vederbörande ges tillfälle 
att yttra sig innan årsmötet beslutar i ärendet.


