
Ansökan om medlemskap i

Aktuella uppgifter om vilka som sitter i styrelsen 
finns på vår hemsida www.k-i-n.se. Där finns 
telefonnummer och mailadresser om du vill 
kontakta oss. Ofullständig ansökan behandlas inte. 
Det går inte heller att hänvisa till en hemsida.

Ansökan ställs till:
Styrelsen, KiN
Kronan H5
974 42 Luleå
eller info@k-i-n.se

PERSONUPPGIFTER SKRIV TYDLIGT – TEXTA!

Namn: ........................................................................................................................................................

Adress: ...........................................................................................................................................

Postnr: .................................. Ort: ..............................................................

Telefon: ......................................................................................................

E-postadress:..................................................................................................

Min konstnärliga verksamhet (huvudsaklig inriktning):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
För medlemskap i KiN krävs att den sökande: 1. är yrkesverksam konstnär och 2. har varit aktiv 
som sådan de senaste fem åren. Sökande med examen från konstnärlig högskoleutbildning behöver 
endast uppfylla femårskravet för att antas som medlem. Övriga sökande beskriver sin konstnärliga 
yrkesverksamhet utifrån en kombination av minst fem av nedanstående punkter (1-10), varav punkt 
nr 1 - separatutställning i seriös utställningslokal - är tyngst vägande. (I de fall då den sökandes 
konstinriktning kräver annan typ av exponering, och separatutställningar därför ej förekommer, görs 
annan bedömning.) 
Utöver dessa meriter bedöms konstnärlig kvalitet och inriktning genom arbetsprov. Till ansökan ska 
därför fem arbetsprov inlämnas på papper eller i digital form; jpg, tiff eller pdf. Proverna får 
tillsammans inte överstiga 8MB. Ansökan prövas löpande av KiN:s styrelse. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Separatutställning i seriös utställningslokal. Ange arrangör, årtal och plats.

2. Konstnärlig utbildning. Ange skola, årtal och vilken utbildning som avses.



3. Grupputställning i seriös utställningslokal. Ange arrangör, årtal, plats och antal deltagande 
konstnärer.

4. Jurybedömd utställning i seriös utställningslokal. Ange arrangör, årtal, plats samt i juryn 
medverkande konstnär.

5. Konstprojekt. Exempel: performance, konstevent, media, festivaler, biennaler, forskning. 
Ge en kort beskrivning av projektet med plats och årtal.

6. Inköpt av stat, kommun, landsting eller konstmuseum.  Ange institution och årtal.

7. Platsspecifikt konstnärligt gestaltningsuppdrag beställt av stat, landsting, kommun, 
kyrka, större fastighetsbolag, eller dylik köpare. Ange uppdragsgivare, plats och årtal.

8. Annan konstnärlig verksamhet. Exempel: konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, osv. 
Ange uppdragsgivare, plats och årtal.

9. Stipendier. Ange stipendiefond, belopp och årtal.

10. Medlemskap i annan yrkesorganisation för bildkonstnärer, t.ex: KRO, KIF, KC eller annat 
lands yrkesorg; medlemskap i Svenska konstnärer (SvK) eller Svenska Konstnärernas Förening (SKF)


	Telefon: 
	Epostadress: 
	Namn: 
	Adress: 
	Ort: 
	Postnr: 
	Separatutställning: 
	Konstnärlig utbildning: 
	Jurybedömd utställnig: 
	Konstprojekt: 
	Grupputställning: 
	Gestaltningsuppdrag: 
	Annan konstnärlig verksamhet: 
	Stipendier: 
	Medlemsskap: 
	Min konstnärliga verksamhet huvudsaklig inriktning: 


