Till dig som vill bli medlem i
Konsthantverkarna i
Jönköping

Vi består av ca15 medlemmar. Vi är en förening som bildades 1994 och de första tio
åren hade vi butik och galleri på Tändsticksområdet i Jönköping.
I juli 2006 flyttade vi till ett mer centralt läge på Smedjegatan, där vi nu har en viss
utställningsverksamhet.
Målsättningen med föreningen är att ge möjlighet för medlemmarna att visa och sälja
sina arbeten och att erbjuda lokalt tillverkat hantverk av hög kvalité till våra kunder.
Varje medlem disponerar ett givet utrymme som är beroende av hur många
medlemmar vi är. Det finns också möjlighet till ett litet lager för var och en. Vissa ytor
skyltar vi gemensamt. Möjlighet finns till individuell fönsterskyltning.
Vi tar in nya medlemmar när utrymme finns. Efter en 6 månaders provtid erbjuds
medlemskap om båda parter är överens. Under provtiden lär man sig butikens
rutiner. Detta sker under de en till två första månaderna. Därefter bemannar man
butiken själv.
Prover på ditt hantverk lämnas in tillsammans med din ansökningsblankett. Proverna
ska spegla bredden av ditt arbete. Vid nästföljande möte sker bedömningen där vi
tittar på hantverksskicklighet, den egna formgivningen, nytänkande m.m. Vi tar även
hänsyn till om produkterna breddar utbudet i butiken.
Åtagande för varje medlem:
- Vid medlemskap i föreningen (efter halvåret som provmedlem)betalas en
medlemsavgift på 1.000:- (engångsavgift)
- Fast avgift/serviceavgift f.n. 300:- + moms / månad.
- Rörlig avgift f.n. 12% på försålda varor.
- Medlemmarna delar på bemanningen i butiken och det innebär 2-3 dagar/månad,
beroende på hur många medlemmar vi är Vid vissa tillfällen behövs extra bemanning
som t.ex vid jul, vår- och höstmarknader.
- Varje medlem skall ha möjlighet att leverera varor vid behov till butiken.
- Vi har medlemsmöten ca 8 ggr/år, då alla förväntas vara med.
- Vi delar på ansvaret vad gäller olika uppgifter som marknadsföring, inköp, skyltning,
skötsel av lokalen m.m.

