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Välkommen som medlem! 
 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid 
universitetet eller har gått i pension från universitetet. Vi har idag över 250 medlemmar från alla 
personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också 
fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet. 

 

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade 
visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Två gånger om året skickar vi ut ett 
nyhetsbrev där du bland annat får information om våra aktiviteter. 

 

Medlemsavgiften är för närvarande 430 kr/år. Den som går med som ny medlem betalar själv in 
årsavgiften via föreningens bankgirokonto nr 177-2151 eller via swish på nummer: 123 669 4632. 
Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det 
så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress: konstforeningen@su.se   

 

Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där utlottningen 
av verksamhetsårets inköpta konst äger rum. Den som betalat årsavgiften senast den 31 
december året före årsmötet har rätt att delta i konstutlottningen. 

 
Välkommen! 
Vi i styrelsen hälsar dig varmt välkommen och hoppas att du ska få många roliga och intressanta 
upplevelser med oss i Stockholms universitets konstförening. 
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Anmälan 
Din anmälan skickas underskriven via post till: 

 

Stockholms universitets konstförening 
c/o Eva Lundin 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

 

Jag vill gärna bli medlem i Stockholms universitets konstförening från och med 2021. 
 

Namn    
 

Personnummer   
 

Inst/motsv    
 

Tfn arb.    
 

E- post    
 

Hemadress    
 

Tfn bostad/mobil   
 

 

 
 
 

Datum    
 

Namnunderskrift  _ 
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