Krav för ansökan om medlemskap i ÖSKG 2019
Grundförutsättningarna för medlemskap är att sökanden är folkbokförd i någon
av följande kommuner: Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Kristianstad eller Sjöbo,
samt yrkesverksam inom det konstnärliga området. Som medlem förväntas
man aktivt deltaga i föreningens arbete.
Att sökanden är folkbokförd i någon av följande kommuner; Simrishamn, Ystad,
Tomelilla, Sjöbo eller Kristianstad skall styrkas med ett personbevis.
A. Konstnärer som fullgjort högre aktuell konstnärlig utbildning inom de senaste 10
åren blir medlemmar utan intagningsprocess. Det gäller konsthögskolorna i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Konstfack, Beckmans, Högskolan för
design och konsthantverk och Högskolan för fotografi och film samt motsvarande
konsthögskolor inom EU.
B. Övriga konstnärer utan högre aktuell konstnärlig utbildning ska uppfylla minst en
av sex nedanstående punkter i sin ansökan. Den som gör detta går vidare till en
jurybedömning. Konstnärer som tillhör denna kategori ska lämna in 5 verk för
bedömning. Arbetar du digitalt med film eller video kan du lämna digitala
arbetsprover genom att du skickar ett USB med ansökningsmaterial.
1. Har genomfört separatutställning på kommunal konsthall, museum eller
lokal/galleri som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva
regelbunden utställningsverksamhet.
2. Har deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller kommunal konsthall.
3. Har utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt
tävlingssammanhang.
4. Skall i egenskap av konstnär erhållit stipendium av statligt organ, landsting/region
eller kommun.
5. Har verk som köpts in av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region,
kommun eller museum.
6. Har på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 bedrivit konstnärlig
yrkesverksamhet såsom konstnärligt konsultuppdrag eller genomgått annan
kvalificerad utbildning med relevans för det konstnärliga området.
Ansökan ska bestå av följande;
• korrekt ifylld anmälningsblankett (A+B)
• anmälningsavgift 450 kr (A+B)
• personbevis (A+B)
• inlämning av 5 verk (B)
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Ansökningsinstruktioner för ansökan om medlemskap i ÖSKG 2019
Ifylld ansökningsblankett samt personbevis som styrker folkbokföringsort (dvs
Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo eller Kristianstad), ska vara ÖSKG tillhanda
senast den 28 augusti 2019.
I samband med inlämningen av ansökningshandlingarna uttages en anmälningsavgift
på 450 kr som inbetalas pg 229542-6 eller bg 5314-9100 senast den 28 augusti
2019. Vid utebliven betalning behandlas inte ansökan.
Inlämning av verk sker 3 september 2019 kl 14-17 på Tjörnedala konsthall.
OBS! ÖSKG har inte plats till emballage, var och en tar sitt emballage med sig vid
inlämning.
Inlämnade verk kommer att bedömas av en oberoende jury som består av tre
personer och juryn ska vara enig.
Det går inte att överklaga juryns beslut och vi har inte möjlighet att lämna motivering.

Hämtning av de inlämnade verken sker den 6 september kl 10-14 på Tjörnedala
konsthall.
Ansökningsblanketterna och ansökningsmaterialet lämnas in/skickas till:
ÖSKG/Tjörnedala konsthall
Tjörnedalagården, Baskemölla
272 94 Simrishamn

OBS! Vi ansvarar ej för ansökningsmaterialet efter den 6 september.
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