
SKF/KONSTNÄRSHUSET 
 
 

ANMÄLAN TILL SKF/VÅRUTSTÄLLNINGEN 2023  

 
Nu har det blivit dags att anmäla sig till vårens medlemsutställning!  

Utställningsperiod 29 april–20 maj på Eldhunden i Stora Mossen.  

Vernissage lördagen den 29 april kl.12-16.  

Årets andra medlemsutställning är planerad till november på Konstnärshuset, 

Smålandsgatan 7. 

 

Såhär anmäler du dig på hemsidan: gå till ”För medlemmar” och välj logga in. Scrolla ner 

och klicka på ”Ansökan om utställning” och klicka på ”TILL ANMÄLAN”. 

 

Anmälan är öppen för alla medlemmar i SKF. I och med anmälan är du välkommen att 

lämna in ditt verk på Eldhunden. Vi kommer endast kontakta dig om verket ej uppfyller 

våra kriterier. 

Vi välkomnar alla tekniker och storlekar upp till max mått 80 cm på alla sidor.  

Vi har inte något tema för årets Vårutställningen.  

Längst ner i formuläret laddar du upp en bild på ditt verk.  

 

Sista dag för anmälan är 14 april.  

 

Inlämning sker onsdag 19 och fredag 21 april kl.12-18, på Eldhunden.  

Skickar du per post sker bägge transporterna på din bekostnad. Verket skall vara SKF 

tillhanda senast fredag 21 april. Bifoga retursedel.  

Postadress: 

SKF/Konstnärshuset 

Smålandsgatan 7 

111 46 Stockholm 

 

Vi tar inte emot verk efter den 21 april. 

 

Avhämtning av ej sålda verk 22 och 23 maj kl.12-18.  

OBS! Efter den 23 maj tar vi inget ansvar för inlämnade verk. Vi har ingen möjlighet att 

förvara kvarlämnade verk på Eldhunden.Om du inte kan komma själv skicka gärna ett 

ombud. 

 

Hitta hit : 

Eldhunden  

Stora Mossens Backe 14, T-Stora Mossen 

(Eldhunden ligger på innergården, gatuplan, bakom en lekplats.)  

 



SKF/KONSTNÄRSHUSET 
 
 
Utställningens öppettider: fredag-lördag kl.12-16 eller enligt överenskommelse.  

Röda dagar stängt.  

Frågor till: info@konstnarshuset.org 

 

Övrig information om utställningen 

 

Genom att skicka in din anmälan enligt nedan godkänner du följande: 

 

• Märk ditt verk med titel och ditt namn. 

• Endast ett (1) verk per konstnär, vi tar inte emot diptyker eller triptyker etc. 

• Maxmått 80 cm på alla sidor. 

• Verket får vara högst två år gammalt och får inte ha visats på Konstnärshuset tidigare. 

• Du får inte ändra dina uppgifter eller byta verk efter 21 april. 

• Deltagare ser till att inlämning av verk sker 19 och 21 april mellan kl. 12 och 18. Skickar du 

per post sker bägge transporterna på din bekostnad. Verket skall vara SKF till handa 

senast fredag 21 april. 

• I och med anmälan godkänner du att dina bilder får användas i marknadsföring av SKF. 

Om du inte vill det, meddela oss så att vi vet om det. 

• Inlämnade verk är försäkrade av SKF. 

• Medlemsavgiften måste vara betald. 

• Observera att endast ett fåtal piedestaler finns tillgängliga. 

• Lämnar du in rörlig bild måste du även tillhandahålla lämplig teknik. 

• Ditt verk ska lämnas med lämplig upphängningsanordning. 

• Grafiska blad, teckningar m.m. ska lämnas ramade. 

• Alla verk måste vara till försäljning. 

• Vi tar endast emot verk som uppfyller kriterierna. 

• SKF förbehåller sig rätten att neka verka som strider mot SKF:s värdegrund. Det finns då 

möjlighet att lämna in ett annat verk. 

 

Om prissättning: 

 

• Ange pris inklusive moms. 

• Vid försäljning av verk utgår provision med 43,75% av försäljningssumman  

(35 %provision plus moms). Företrädare för SKF har vid försäljning rätt att ge upp till 

10%rabatt vid försäljning utan att kontakta konstnären. Rabatter upp till 10% delas 

proportionerligt av konstnär och SKF. 

• Notera: Vissa kostnader för verk, så som ex. duk, färg, printar antas ”inbakade” i priset 

och ger inte rätt till avdrag. Kostnader som motsvarar 8 % av priset för verket eller under 

ger inte rätt till avdrag utan ska finnas med i åtanke vid prissättning. Kvitto ska kunna 

uppvisas och bifogas då man önskar avdrag. 

 

 

 


