SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSSKAP I NFUK
Medlemskap skjer på bakgrunn av juryering. Antall søkere er begrenset.
Søkers navn:
Adresse:
Dato for din juryering er:
E-post:

Mobil/telefon:

Slik gjør du
1. Du melder deg på www.deltager.no, søk på forening NFUK, og velg førstejuryering. Samtidig betaler du
juryeringsavgiften på kroner 400. Beløpet refunderes ikke. Det er et begrenset antall søkere per gang, og din
reservasjon er bindene. Betalingen gjelder foreventuelt begge juryeringer.
2. Du fyller ut på www.deltager.no, med navn, e-post adresse og telefon.
3. Du laster ned fra www.nfuk.no (”Søknadsskjema for medlemskap i NFUK.”)
4. Du velger ut 5 kunstverk fra de siste 3 år, som du tar foto/digital gjengivelse av.
5. Du vedlegger en uttalelse (credo) som nærmere beskriver din kunstneriske visjon. Alt fyller du ut og sender til
soknad@nfuk.no. Alternativt kan du be om å få oppgitt postadresse.
6. Du får tilbakemelding fra jurysekretariatet om godkjent påmelding, og tid og for gjennomføring av
juryeringen.
7. Etter førstejuryering innkaller jurysekretariatet de utpekte kandidatene, og gir de aviste kandidatene en faglig
begrunnelse for sitt avslag i retur.
8. Jurysekretariatet avtaler med deg tid og sted for en eventuell annen juryering.
9. Møt opp med bildene og ta kopi av påmeldingsskjemaet i god tid før kl 18.00. Merk bildene på baksiden med
nummer, tittel, størrelse og navn, i overensstemmelse med informasjonen du fører opp på dette
påmeldingsskjemaet.
10. Du vil ved personlig oppmøte bli kjent med resultatet samme kveld og ta med deg bildene hjem. Beregn
ventetid.
Uavhentede bilder, bildeemballasje og forsikring er ikke NFUKs ansvar.
Nr
Tittel for bilder til juryering
Format
Metode
For juryen
1
2
3
4
5
NB bildene MÅ merkes i henhold til dette søknadsskjemaet. Hvis ikke, kan juryering avvises.

NFUK driftes av medlemmene og ved forespørsel fra styret er jeg positiv til å bidra med følgende (sett flere kryss):
__ Lokal kontaktperson __ Fagjury __ Styrearbeid __Utstillingsmedarbeider __ PR-virksomhet
__ Andre oppgaver
__ Datakompetanse
__ Kurslærer/foredrag etc.
Utfylles samtidig med søknad om medlemskap.

Jeg søker medlemskap i NFUK og forplikter med til å rette meg etter NFUKs vedtekter og informasjon fra styret
Dato: ________________ Signatur: ______________________________________________

NFUK.NO

