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Anmälan	  av	  konstverk	  till	  SKF:s	  Vårutställning	  2017	  
	  

Hej	  kära	  SKF-‐medlem!	  Du	  är	  välkommen	  att	  lämna	  in	  ett	  (	  1	  )	  verk.	  

Undertecknad	  är	  medveten	  om	  följande	  villkor:	  

• att	  verk	  som	  inte	  håller	  sig	  inom	  angivet	  mått	  inte	  tas	  emot.	  	  

• att	  alla	  verk	  måste	  vara	  till	  salu.	  	  

• att	  undertecknad	  förbinder	  sig	  att	  lämna	  in	  sitt	  verk	  onsdagen	  den	  7	  juni	  kl.	  9.30	  –	  16.00.	  Om	  

du	  skickar	  med	  post	  ska	  verket	  vara	  oss	  tillhanda	  senast	  7	  juni.	  I	  annat	  fall	  kan	  vi	  inte	  

garantera	  att	  ditt	  verk	  får	  plats.	  Undertecknad	  ombesörjer	  själv	  för	  hämtning	  eller	  står	  för	  

återsändande	  och	  kostnad	  av	  ej	  sålt	  verk.	  

• att	  undertecknad	  förbinder	  sig	  att	  hämta	  sitt	  verk	  måndagen	  den	  26	  juni	  kl.	  10-‐16,	  om	  det	  

inte	  blivit	  sålt	  under	  utställningsperioden.	  Vi	  har	  inga	  möjligheter	  att	  lagra	  verk.	  

• vid	  försäljning	  av	  verk	  utgår	  provision	  med	  43,75%	  av	  försäljningssumman	  (35%	  provision	  

plus	  moms).	  

• provision	  för	  skulptur	  och	  textil	  utgår	  enligt	  ovan	  efter	  avräkning	  av	  respektive	  gjut-‐	  och	  

vävningskostnad	  (om	  vävningen	  utförts	  av	  annan	  ateljé	  eller	  person).	  

• att	  medlemsavgiften	  ska	  vara	  betald	  samtliga	  år	  t.o.m.	  år	  2017.	  

	  

Anmälan	  skall	  vara	  SKF	  tillhanda	  senast	  måndagen	  den	  29	  maj	  2017	  kl.	  16.30	  antingen	  via	  mail	  

mailto:info@konstnarshuset.org	  eller	  via	  post:	  Vårutställning	  2017	  /	  Svenska	  Konstnärernas	  

Förening/Konstnärshuset,	  Smålandsgatan	  7,	  111	  46	  Stockholm.	  I	  annat	  fall	  kan	  vi	  inte	  garantera	  att	  

ditt	  verk	  får	  plats.	  

	  

	  

	  

VÄNLIGEN	  TEXTA!	  

	  

Ditt	  namn	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Din	  adress	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Ditt	  telefonnummer	  …………………………………………………………………	  

Din	  mailadress	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Härmed	  anmäler	  ……………………………………………………………………………………	  följande	  verk:	  	  

Konstverkets	  titel:	  …………………………………………………………………………………………………………………….	  

Tillverknings	  år:	  	  .……………………………………………………………………………………………………………………….	  

Teknik:	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Konstverkets	  försäljningspris	  inklusive	  ev.	  moms:	  ……………………………kr	  

Är	  du	  momsredovisningsskyldig?	  	  Sätt	  kryss	  framför	  lämpligt	  alternativ:	  	  	  

…….	  	  	  	  	  	  	  	  JA	  procentsats	  25	  %	  	  	  	  	  	  

..……	  	  	  	  	  	  	  JA	  procentsats	  12	  %	  

……..	  	  	  	  	  	  NEJ	  Jag	  är	  inte	  momsregistrerad.	  

	  

2-‐D	  verk	  ska	  hålla	  sig	  inom	  måttet	  40	  x	  50	  cm.	  	  

OBS!	  Verkets	  mått	  (max	  40	  x	  50	  cm)	  INKLUSIVE	  ram,	  list,	  passepartout	  etc.	  

Ditt	  verks	  mått:	  

Höjd:	  …………..	  cm	  

Bredd:	  …………..	  cm	  

Teknik:	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Om	  du	  vill	  lämna	  in	  rörlig	  bild/digital	  bild	  måste	  du	  lämna	  in	  den	  på	  en	  monitor	  och	  tillhandahålla	  

nödvändigt	  teknik	  för	  installationen,	  vilken	  ska	  rymmas	  inom	  ovan	  angivna	  mått.	  

	  

För	  3-‐D	  verk	  gäller	  maxmått	  50	  x	  50	  x	  50	  cm.	  

Ditt	  verks	  mått:	  

Höjd:	  …………..	  cm	  

Bredd:	  …………..	  cm	  

Djup:	  …………..	  cm	  

Teknik:	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

	  

Datum	  och	  ort	  ………………………………………………………………………	  

	  

Underskrift	  …………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

Namnförtydligande	  ……………………………………………………………………………………………………………………	  


