
Organisationsmedlemskapet/residens via MiR möjliggör att utnyttja KKV 

GBG:s verkstäder och resurser under godkännande av följande 

förutsättningar: 

Hyra av ateljé 
Under 2021 kan MiR hyra en ateljé under 2 perioder á 3 & 4 månader som kan användas 
av 2 residens-konstnärer från MiR åt gången. Den / dom som gör residenset tar personligt 
ansvar över att:

• Ateljén ska återställas till ursprungligt skick vid hyresperiods slut 
• Övernattning är ej tillåten, däremot gäller accessen dygnet runt. 
• Starkt doftande ämnen eller allergener ska undvikas (lacknafta, terpentin, osv) 
• Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör andra. 
• Om gäster bjuds in i ateljén så ska detta först koordineras med kontoret, likaså 
utställningar, osv. 

Arbete i verkstäder 
Permanenta medlemmar i MiR, residens-konstnärer samt övriga inbjudna konstnärer till 
MiR kan använda KKV GBG:s verkstäder på samma villkor som ordinarie medlemmar i 
föreningen: 

• Varje individ måste bli godkänd av respektive verkstadsansvarig samt ha fått en 
genomgång av den aktuella verkstan. Under inga omständigheter får en person 
arbeta i en verkstad utan att först ha blivit godkänd samt introducerad. 

• I residenset ingår 3 timmar med tekniker/introduktion av verkstad

• Alla arbetade timmar i verkstan samt eventuella förbrukningsresurser ska skrivas 
upp och debiteras periodvis användaren/residensindividen direkt. 

• Vid driftstopp eller andra problem ska detta anmälas direkt till verkstadsansvarige 
eller kontoret. 

• Accessblankett finns på hemsidan kkvgbg.se och fylls i för varje person. 

• MiR och dess medlemmar förväntas lyda samma ordningsregler som gäller för 
ordinarie medlemmar. 

• Skulle MiR eller dess medlemmar bryta mot ordningsreglerna så kan detta avtal 
och medlemskap upphävas. Skäl till detta ska i så fall meddelas MiR, och KKV 
förbinder sig att i god tid påpeka eventuella problem eller brister. Samma gäller 
residens som även kan upphävas om ordning och reglar ej respekteras.



• Innan en person börjar jobba på verkstan ska de ha en genomgång av brandrutiner 
& säkerhet med någon av de  
anställda på KKV GBG (Johan eller Mateusz) 

• MiR ges möjlighet att mot deposition kvittera ut 3 par nycklar till verkstan och 
ansvarar sedan för att låna dem vidare  
till sina medlemmar och residenskonstnärer. En till styrelsen, en till varsin residens 

OBS! Dessa ska inte märkas på något sätt så att de kan knytas till KKV GBG ifall de blir  
borttappade. 

• Allt arbete på KKV GBG sker på eget ansvar och risk. Den som är i verkstan 
förutsätts klara alla moment själv, och förväntas ta reda all nödvändig information 
som krävs för att säkert hantera utrustningen. 

• MiR och dess medlemmar täcks inte av någon försäkring hos KKV GBG utan var 
individ måste ansvara över sin personliga fungerande försäkring. 

• Individer från MiR har ingen möjlighet att hyra förvaring på KKV, men 
organisationen kan hyra förvaring som de  
sedan själva kan förvalta. 

• MiR äger ingen rösträtt vid stämmor o.dyl men kan närvara. 

Godkännande av villkor på eget ansvar för residens / organisationsmedlem:

Namn                                                                                                                              Datum

————————————————————————————————————————


