
 
 

VÅRSALONGEN 2023 

 
Karlskoga Konstförening arrangerar under tiden 1 april – 22 april 2023 den årliga jurybedömda Vårsalongen i 
Karlskoga Konsthall. 
 
Vem kan delta? Konstnärer som är födda, bosatta eller har haft sin verksamhet i Karlskoga-Degerforsområdet.   
 
Högst fyra konstverk får lämnas in, tillsammans motsvarande högst två löpmeter. Konstverken får inte vara äldre än 
3 år, de ska vara till salu och får inte ha visats i Konsthallen tidigare. Konstverken ska vara torra, monterade och klara 
för upphängning. Konstföreningen ansvarar inte för sköra och bristfälligt monterade konstverk. Konstverk med passe-
partout ska ha glas (undantaget konstverk som skickas med post eller buss). Varje konstverk ska vara märkt på 
baksidan med verkets nummer, titel samt konstnärens namn. 
 
För att få delta i jurybedömningen krävs medlemskap i Karlskoga Konstförening. Medlemsavgiften på 180 kr samt 
anmälningsavgiften, som är 150 kr för vuxna och 75 kr för ungdomar födda 1997 eller senare, betalas in på 
Konstföreningens plusgirokonto 38 53 21-5, alternativ Swish till 0702390370, senast den 30 mars. Kvitto på 
inbetalningen ska uppvisas.  
 
Ett ifyllt exemplar av Konstföreningens anmälningsblankett ska bifogas konstverket/en. Var noga med att fylla i 
alla uppgifter på blanketten!  
 
Inlämning. 
Inlämning sker personligen eller genom ombud i Karlskoga Konsthall den 20 mars kl. 17-19 eller 21 mars kl. 11-13,  
17–19. Konstverken kan skickas per post eller buss och adresseras då till Karlskoga Konstförening, c/o Christer 
Norrström, Tegnérvägen 11, 691 37 Karlskoga. Konstverken måste skickas i så god tid att föreningen får 
mottagningsavin senast 21 mars. Medlemsavgift och anmälningsavgift ska då vara inbetald till Konstföreningens 
plusgirokonto (se ovan). 
 
Försäkring och frakt. 
Frakt- och försäkringskostnader till och från Konsthallen betalas av konstnären. Under utställningstiden är 
konstverken försäkrade genom Konstföreningen.  
 
Jurybedömning. 
Jurybedömning sker 22 mars av konstnär Carina Fihn från Göteborg. Utöver jurypersonen närvarar en protokollförare 
med assistent vid bedömningen. Beslut om antagning/ej antagning lämnas skriftligen (företrädesvis via e-post) till 
varje konstnär. Klagomål av jurypersonens beslut kan inte anföras. 
  
Ej antagna konstverk. 
Konstverken hämtas av konstnären själv eller av ombud (med fullmakt) i Konsthallen den 28 mars kl. 13.00-15.00 
eller 29 mars kl. 11.00-13.00 eller 17.00-19.00. 
 
Försäljning av konstverk under utställningen. 
All försäljning sker genom Konstföreningen. En provision på 20 % tas ut på sålda konstverk. Betalning sker tidigast 
30 dagar efter sista utställningsdagen genom insättning på säljarens konto. 
 
Ej sålda konstverk. 
Konstverken hämtas av konstnären själv eller av ombud (med fullmakt) den 23 april kl. 13.00-15.00 i Konsthallen. 
Möjlighet finns att få konstverken hemsända mot postförskott (anges på anmälningsblanketten). 
 
Ej hämtade konstverk. 
Konstverk som ej hämtats under angiven tid återsändes till konstnären mot postförskott.  
 
Upplysningar. 
Upplysningar lämnas av intendent Christer Norrström, tel. 0586-551 95. 
 
Karlskoga i januari 2023           
Konstföreningens styrelse 
 


