
Ansökan om medlemskap i  
Odensala Konst- och Hantverksförening 

Postadress Lundby 325, 195 92 Märsta 

 

 

MEDLEMSKAP 
”Medlem i Odensala Konst- och Hantverksförening skall vara i Odensala 
boende och/eller verksam konstnär, hantverkare eller annan intresserad 
av föreningens verksamhet och dess ändamål.  
Medlemskap löper per kalenderår. Vid årsmöte har den rätt att ge 
styrelsen ansvarsfrihet som inbetalat medlemsavgift för sagda år.” 
 
Medlemskapet ger rätt att vara listad som medlem, med eventuell länk till 
hemsida. Medlem får också all information som utskickas av föreningen. 

 
Medlemsavgift: 100 kr/år 

 
 
 

VÅRRUNDAN 
Medlem som så önskar får delta i den årliga Vårrundan. Kostnad för 
annonsering, broschyrer och liknande täcks av en serviceavgift. 
Medlem har rätt att hos sig själv ha andra medutställare utan extra kostnad. 

 
Serviceavgift medlemmar: 900 kr/år 

 
 
 

GÄSTUTSTÄLLARE 
Föreningsmöte kan besluta om någon vill vara med i Vårrundan, som inte 
bor i Odensala, men är etablerad i närområdet. Det skall kännas som en 
naturlig del av Vårrundan och beslut fattas i fall efter fall. 

 
Kostnad för Gästutställare: 1000kr/år 

 
 
Ansökningsblankett skickas till:   
per post: 
Odensala Konst & Hantverksförening 
Lundby 325 
195 92 Märsta 
 
eller via formuläret på medlemssidan 

 
 
 
 
 

Org. Nummer 802410-5184 Plusgiro 166728-6 



Härmed ansöker jag om medlemskap hos  

Odensala Konst- och Hantverksförening  

 

Verksamhet:  *Telefonnummer:  

*Förnamn:  *Efternamn:  

*Adress:  *Postnummer:  

*Ort:  E-post:   

Hemsida: Facebook:   

*Obligatoriska uppgifter. 

 
*Jag vill ansöka om  
 

Endast medlem 100kr/år  

Medlem + Vårrundan 1000kr/år (100kr + 900kr) 

Gästutställare 1000kr/år  
  
 
*Jag har betalt avsedd avgift till föreningens Plusgiro: 166728-6  
 

Ja  

Nej (utebliven betalning innebär ej godkänt medlemskap) 

 

Som medlem i Odensala Konst- och Hantverksförening ansvarar jag själv för att 
aktivt söka och betala medlemskap varje år. Medlemskapet ger mig rätt att vara 
listad som medlem, med eventuell länk till hemsida. Som medlem får jag också 
all den information som utskickas av föreningen. 

Jag har läst och är införstådd med medlemsvillkoren  

 Ort och datum: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 

 
Org. Nummer 802410-5184 Plusgiro 166728-6 


