
 

 

 

A – Ö för Ateljéföreningen Sofiamålarna   
org nr 802460-5001  

 
Adressändring 
Om du byter adress, telefonnummer eller kanske namn, 
behöver du meddela detta till styrelsen. Mejla till 
info@sofiamalarna.se.  
 
Anslagstavlan 
På anslagstavlan finns information om medlemmar, vad 
som är på gång och annat trevligt.  
Använd den fritt till sälj & köp, info om någon intressant 
utställning eller annat du vill förmedla. På anslagstavlan 
finns också kalender med aktuella datum för möten och 
kurser. Bra om du vill kunna komma till ateljén och inte 
krocka med en kurs eller ett styrelsemöte. Kalendariet på 
hemsidan uppdateras också med dess datum. Kolla där! 
 
Arbetsgrupper 
Vi har flera arbetsgrupper som du gärna får vara med i. 
Ansvarsområden vi har just nu är: 
 

• Utställningsgruppen 

• Fest- och kafégruppen.  

• Webbansvariga. 

• PR-gruppen. 

•  Inköpsansvariga.  

• Rekryteringsansvariga. 

• Kursansvariga.  
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Datorn och skrivare 
Vår dator och skrivare är främst ett redskap för kassör och 
medlemsförtecknings-arbete. Du får naturligtvis använda 
den ifall du behöver leta upp bilder eller information på 
Internet i ditt konstnärskap.  
 
Ekonomi 
Våra aktiviteter som t ex. fester, studiebesök, utflykter och 
kurser sponsras till viss del av medlemsintäkter och medel 
vi får in på kaféverksamhet under vår- och 
höstsalongerna. De största utgiftsposterna vi har är hyra 
och el.  
 
E-post 
Post som inkommer till info@sofiamalarna.se bevakas av 
styrelsemedlemmar och webbansvariga. Dit bör du skicka 
ett foto av dig, om du vill vara synlig på hemsidan. Du kan 
också skicka bilder på din konst, som sedan läggs ut på 
hemsidan.  
 
Facebook 
Vi har en Facebook-sida; Ateljégruppen Sofiamålarna. 
Admin för sidan kan lägga ut bilder från våra salonger. Vi 
har restriktivt tänk för allas integritet. Vi frågar alltid 
enskilda om de vill vara med på bild på vår Facebook.  
 
Fester 
Under de 20 år vi varit Sofiamålare, har vi traditionsenligt 
haft vårfest, höstfest och glöggmingel. Ibland har vi 
knytkalas, emellanåt bjuder huset på tilltugget. Medlem får 
gärna ta med vän/partner till dessa fester. Till årsstämman 
lockar vi medlemmar med en avslutande middag.  
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Förrådet 
I vårt förråd är det knökfullt av ofärdiga tavlor, 
medlemsbackar och målarkläder. När du är färdig med ett 
konstverk, bör du ta hem den i väntan på att den hamna i 
en vår- eller höstsalong.  
 
Försäkringsskydd 
Ateljén omfattas av Pumpans försäkringar genom 
hyresavtalet.  
 
Hemsidan 
Vår hemsida informerar om vår förening och de aktiviteter 
vi har som allmänheten har tillträde till, till exempel vår- 
och höstsalongerna. Där finns också medlemmars konst 
att se. Det finns på hemsidan en inloggning för 
medlemmar. Där finns ytterligare information som bara vi 
medlemmar kan se. Tillexempel, medlemsförteckning, 
årsmötesprotokoll och kalendariet.  
Vi har en chattfunktion, där du kan fråga, tycka och föreslå 
förändringar. Denna chatt kan bara ses av inloggade 
medlemmar.  
Användarnamn och lösenord får du till din e-post om du 
behöver den. Mejla då till info@sofiamalarna.se. 
 
Hurts och back 
Varje medlem har tillgång till en hurts för sitt 
konstnärsmaterial. Om man behöver mer utrymme finns 
det plastbackar att tillgå. I förrådet finns också hyllor för 
konst man inte är färdig med. Vi har ont om utrymmen, så 
vi får samsas. 
 
 



 

 

 

Inköp 
I ateljéavgiften ingår vissa förbrukningsvaror bl. a. kaffe, 
te, toapapper och städmaterial. På anslagstavlan finns en  
att-köpa-lista där du kan fylla på varor du ser börjar ta slut. 
Inköpsansvariga kan då införskaffa detta. En lista våra 
förbrukningsvaror finns i pärmen MIX. 
 
Inneskor 
Ha bara innerskor när du jobbar i ateljén.  
 
Jul i ateljén 
Vi har under tre år haft Jul i ateljén, en lördag i december, 
då vi bjuder på glögg och pepparkakor och säljer kaffe och 
skinksmörgåsar. I samband med den har vi avslutat med 
glöggmingel för medlemmar. Denna tillställning är inte 
huggen i sten, utan just nu på utvärdering om den ska 
vara kvar som aktivitet. Glöggmingel för medlemmar, 
däremot, blir kvar. 
 
Kurser 
Kursansvariga ordnar och bjuder in till kurser under 
terminerna. Dessa kurser äger rum i vår ateljé. Kurserna 
subventioneras till viss del. Vi har samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan och får bidrag till de kurser 
vi har genom dem. Gör din röst hörd och ge förslag på 
kursaktiviteter.  
 
Kylskåpet 
Föreningens kylskåp och frys är till för dig. Märk dina 
varor. De varor som inte är märkta är allmän egendom!  
 
 



 

 

 

Källsortering 
Bostadsrättsföreningen, Hamnvakten som äger våra 
lokaler, källsorterar soporna. I penseltvätten hänger 
nycklar till grovsoprum och kompostlucka. Kompostluckan 
finns i porten till höger, när man går ut från ateljén. 
Grovsoprummet ligger på andra sidan gården. I 
penseltvätten finns kärl för plast, metall och elektronik 
(lampor). 
 
Medlemsaktiviteter 
Vi har ofta under terminerna aktiviteter utöver salonger 
och kurser. Studiebesök, filmkvällar, föreläsningar och 
utflykter. Kom med förslag på vad du vill göra och uppleva. 
Det är din förening!  
 
Medlemsavgift och medlemskort 
Den månatliga avgiften ska betalas senast sista datumet i 
månaden innan, som avgiften gäller. Skriv när du betalar 
till vårt plusgiro vad betalningen gäller för, t ex 
”månadsavgift juli 2019” eller ”kurs med Luis, dagtid”. Ditt 
namn finns redan på avin. Medlemskort finns på 
datorskrivbordet i början av året.  
 
Namnskylt  
När vi minglar runt på vår- och höstsalongerna, bör du ha 
din namnskylt på dig. Dessa finns i bokhyllan i köket. 
 
Nycklar 
Borttappad nyckel måste genast anmälas till någon i 
styrelsen, företrädesvis till vår e-post 
info@sofiamalarna.se  
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Närvaro 
Skriv in när du kommer och när du går. Loggboken ligger i 
yttre hallen. Det känns tryggt att veta vilka som varit i 
ateljén. 
 
Penseltvätten 
I våtutrymmet mitt emot vår toalett kan du tvätta penslar. 
Se instruktioner på väggen ovanför vasken.  
 
Plusgiro 
Vårt Plusgironummer är 985531-3. Skriv alltid i 
meddeande-raden vad betalningen gäller för, ditt namn 
finns redan på avin. 
 
Pumpan 
Vi har ett gott samarbete med Åsö föreningsråd i Pumpan. 
Vi hyr även vår ateljé genom Åsö föreningsråd. I Pumpans 
lokaler anordnas olika kulturella aktiviteter. Där hänger 
också vår konst fram till nästa salong. Vaktmästaren på 
Pumpan är behjälplig med utlån av stolar till våra fester, 
bland annat. Bli vän med denne! 
 I Pumans lokaler ligger också Åsö tryckeri, där 
Sebastian Skog arbetar. Där kan du beställa egna visitkort 
eller trycka upp vykort av din konst. Sebastian trycker 
också upp våra flyers och affischer inför salongerna.  
 
 
Rabatt hos konstnärshandel 
Vid uppvisande av ditt medlemskort kan du få rabatt. Vi 
har för närvarande tre olika konstnärshandel som ger oss 
upp till  
10 % rabatt. Aktuell lista finns på anslagstavlan. 



 

 

 

 
Ramtillverkning 
Du kan göra dina egna ramar med hjälp av vårt 
ramverktyg. I lådan för ramtillverkning finns info om hur du 
gör. Inköp av ramlister gör du själv. Prov på vilken sorts 
ramlist som passar till ramverktyget finns också i lådan.  
 
Stadgar 
Föreningens stadgar finns i pärmen. De antogs 1997. En 
modernisering presenteras under årsmötet 2019. 
 
Styrelseprotokoll 
Vill du veta vad vi diskuterat och beslutat i styrelsen, finns 
protokollen att läsa i köksbokhyllan. Se protokollspärmen! 
De viktigaste besluten brukar sändas ut med e-post. 
 
Städschema 
På anslagstavlan finns städschemat för året uppsatt. Där 
kan du anmäla dig till en städperiod på två veckor. Vi är 
två medlemmar per städperiod. Man gör upp sinsemellan 
hur man vill gå till väga. På anslagstavlan finns också 
information om städningen.  
 
SWISH & Plusgiro 
Föreningens swish-nummer är 123 4345575. Numret är 
kopplat till vårt Plusgiro 98 55 31-3. Det går bra att betala 
medlems- och kursavgifter via SWISH.   
 
Tillåtna konstnärsutövningar 
Vi i Sofiamålarna arbetar främst med måleri. Olja, acryl, 
akvarell och blandtekniker av dessa. Verktyg för att arbeta 
med linoleumtryck finns också att tillgå. Om du vill arbeta i 



 

 

 

något annat material, ta kontakt med styrelsen, som 
beslutar i ärendet.  
 
Uppsägning 
Om du vill säga upp ditt medlemskap, har du i normalfall 
tre månaders uppsägning. Den ska göras skriftligt, i mejl 
eller brev till styrelsen. 
 
Webben 
Se Hemsidan. 
 
Wi-Fi i lokalen 
Vi har fri tillgång till WI-FI via Pumpans internetanslutning.  
Lösenordet finns på anslagstavlan. 
 
Visitkort 
Om du behöver visitkort, finns dessa att beställa hos 
Sebastian Skog, Åsö tryckeri. Tryckeriet ligger i Pumpans 
lokaler. 
 
Vår- och höstsalong 
Vårsalongen är oftast sista helgen i april, om den inte 
infaller på valborgsmässoafton, då är det helgen innan. 
Höstsalongen är sista helgen i oktober. Variationer av 
dessa datum kan förekomma. Salongerna är lördag och 
söndag 11-15. Information om hur du anmäler dig och 
vadsom gäller får du i god tid via mejl av 
Utställningsgruppen. De leder arbetet och beslutar om 
vilka tavlor som ställs ut.
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2019 

          H.H. 

BERÄTTA VAD DU TYCKER VI 

TILLSAMMANS KAN GÖRA FÖR ATT 

FÖRBÄTTRA VÅR FÖRENING. 

 

IDÉER OCH FÖRSLAG FÖR 

FÖRENINGENS UTVECKLING ÄR 

ALLTID VÄLKOMNA! 

 


