
Kallelse tilll årsmöte i 
Apotekets konstförening

När: Årsmöte torsdag 7 november 2019 kl. 16:30. 
Därefter vernissage ca kl.17:00–18:30.

Var: Apotekets tillfälliga huvudkontor på 
Pyramidvägen 2a i Solna.  
Du kan ta dig till mötet kommunalt med pendeltåg, tvärbana och ett antal 
busslinjer (hållplats Solna station).

Föredragningslista
• Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet.
• Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera 

protokollet.
• Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande.
• Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Bestämmande av medlemsavgiften för nästa 

verksamhetsår, förslag oförändrat 20 kr/andel.
• Val av ordförande i föreningen.
• Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
• Val av revisorer.
• Tillsättande av valberedning.
• Övriga ärenden.

Fina vinster lottas ut bland medlemmar som närvarar vid 
årsmötet. Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på vår 
webbplats apoteketskonstforening.com.

 
 

Nytt upplägg i våra tillfälliga lokaler
Som ni säkert känner till är Apotekets ordinarie huvudkontor 
på Dalvägen brand- och vattenskadat och huvudkontoret finns 
i tillfälliga lokaler i närheten. Det innebär att vi kommer ha 
årsmötet, vernissagen och vinstvalet i samma lokal som ifjol. 

• Årsmötet hålls torsdagen den 7 november. 
Direkt efter årsmötet bjuder vi in alla medlemmar på 
vernissage av de konstverk som ingår i Konstföreningens 
årsutlottning. 

• Vinstvalet sker lördagen den 9 november.  
Innan vinstvalet erbjuder vi medlemmar en ny möjlighet 
att titta på konstverken. Vinstvalet startar kl. 13:00. 
Vinnare väljer då sin vinst på plats eller via fullmakt.

Vinnare väljer själv sin vinst
Redan i oktober sker den stora årsutlottningen och 
vinnarlistan publiceras på webbplatsen. Alla vinnare får ett 
brev med detaljerad information kring vinstvalet. Alla vinster 
finns samlade i Konstrevyn 2019 och på webbplatsen. 

Varmt välkommen!

Pyramidvägen 2a, 169 03 Solna 
Telefon: 010–447 50 00 

e-post: konstforeningen@apoteket.se 
apoteketskonstforening.com



Mer om konstföreningen
Konstföreningens webbplats 
Välkommen att besöka vår webbplats apoteketskonstforening.com. 
Här hittar du nyheter och aktuella händelser. På webbplatsen ser 
du även detaljerade bilder av konstverken och konstnärens namn. 
Här hittar du dessutom årets upplaga av Konstrevyn.  

Vi finns även på Instagram 
Här postar vi tips på gallerier, utställningar och konstverk 
inklusive vinster till kommande årsutlottningar. Sök på 
”apoteketskonstforening” och börja följ oss.

Unika verk för Apotekets konstförening 
Just nu har vi sex olika grafiska blad av Olivia Pettersson-Fleur 
att erbjuda till förmånliga priser (se höger). Läs mer om dem på 
Konstföreningens webbplats. 

Verken säljs utan ram och skickas med PostNord eller hämtas på 
Apotekets huvudkontor i Solna. Om du vill köpa ett verk betalar 
du in beloppet på Konstföreningens postgiro 98523-4. Ange 
vilket verk du vill köpa, ditt namn, hemadress, e-postadress samt 
telefonnummer. Leverans sker när vi har mottagit din betalning. 

Nyblivna pensionärer betalar själva in 
medlemsavgiften 
Du som gått i pension från Apoteket efter 2014 måste själv betala 
in medlemsavgiften till vårt postgirokonto, 98523-4. Viktigt att du 
vid varje inbetalning anger namn och vilken period betalningen 
avser. Observera att detta inte gäller dig som idag har automatisk 
överföring från pensionen – den fortsätter som vanligt.

Anmäl adressändring 
För dig som är pensionär är det viktigt att du meddelar oss din nya 
postadress när du flyttar så att vi kan skicka dig eventuella vinster 
i konstutlottningarna eller annan information. Anmäl ny adress 
via e-post till konstforeningen@apoteket.se eller till: Apotekets 
konstförening, Apoteket AB, Box 3001, 169 03 Solna. För dig som 
är anställd sker uppdateringen automatiskt.

Anmäl ny e-postadress  
För att vi snabbt ska kunna komma i kontakt med dig som medlem 
behöver vi din korrekta e-postadress. Anmäl ny e-postadress på 
webbplatsen apoteketskonstforening.com.

Pyramidvägen 2a, 169 03 Solna 
Telefon: 010–447 50 00 

e-post: konstforeningen@apoteket.se 
apoteketskonstforening.com

Fem olika grafiska blad av Olivia Pettersson-Fleur 
X-rays (upplaga 14), Für Immer (upplaga 15),  
Struck (upplaga 11), Pit (upplaga 16), Server (upplaga 15)
Alla verk är signerade och numrerade  
• Teknik: Kartongtryck • Storlek: 41,5 x 29 cm (bildyta 29,5 x 15 cm)

Medlemspris: 900 kr/st
(icke-medlemmar: 1450 kr/st)

Grafiskt blad av Olivia Pettersson-Fleur 
MLTPLX (upplaga 50)
Alla verk är signerade och numrerade  
• Teknik: Kollage av monotopi • Storlek: 33 x 35 cm 
(bildyta ca 23 x 23 cm)

Medlemspris: 900 kr
(icke-medlemmar: 1600 kr)


