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KKV Textiltryck-Malmö 
Inträdesansökan ordinarie medlem 

 
KKV-Textiltryck Malmö är avsedd för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare.  
KKV-Textiltryck är en ideell förening som byggts upp och drivs av föreningens medlemmar. Verkstaden 
tillhandahåller viss utrustning, samt tillgång till arbetsplats. Du ansvarar själv för skötsel och ordning och 
håller dig själv med eget arbetsmaterial. Innan du söker ska du ha tagit del av Textiltryck Malmös kriterier 
och vägledning för ordinarie medlemskap som finns att läsa på hemsidan www.textiltryckmalmo.se. 
 
I ansökan tas hänsyn till utbildning, erfarenhet, motivering samt arbetsprover.  
 
Ansökningstiden är löpande. Medlemskap gäller för kalenderår. Vid inträde i föreningen under pågående 
kalenderår ges även möjlighet till medlemskap för ett halvt år från 1 juli – 31 december.  
 
Inträdesavgiften är 2000 kr. Årsavgiften är 1250 kr och dagshyran är 40 kr/dag. Förbrukningsavgifter och 
andra kostnader enligt gällande prislista.  
 
Namn..............................................................................................Ansökningsdatum............................. 
 
Adress............................................................................................Postnr................................................ 
 
Person nr................................................Telefon….................................Mobil….................................... 
 
Mailadress.......................................................................................Hemsida.......................................... 
 
Konstnärlig utbildning................................................................................................................................. 
 
Utbildning i textiltryck.................................................................................................................................. 
 
Konstnärlig verksamhet............................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Medlem i följande konstnärsorganisationer eller sammanslutningar: 
 
KRO:................KIF:................KHVC:.............Annan:.............................................................................. 
 
Referenser............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 
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Ansökan ska ha en utförlig motivering till medlemskap som ska vara relaterad till arbete med textiltryck 
eller färgning samt en beskrivning på de behov som finns av den utrustning och de möjligheter Textiltryck 
Malmö erbjuder. Lämnas i bilaga. 

Sammanfattad motivering till ansökan..................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
Kompetensförtydligande 
Kryssa för det du behärskar. 
 
o Tryck med pigmentfärger 
 
o Tryck med reaktivfärger 
  
o Ets- och reservagetekniker 
 
o Rapporttryck 
 
o Ångfixering 
 
o Termofixering 
 
o Schablontillverkning 
 
o färgning 
 
o Datakunskaper i Macmiljö 
 
 
Din ansökan ska innehålla: 

• En komplett i fylld ansökningsblankett.  
• Utförlig motivering. 
• Arbetsprover. 
• CV.  
• Uppgifter om kunskaper inom textiltryck. 

 
o Jag har tagit del av villkoren för medlemskap i föreningen KKV-Textiltryck Malmö. Jag har läst 

stadgar och ordningsregler. 
 
 
Namnteckning.......................................................................    Ansökningsdatum:...................................
           
Behandlad av styrelsen dat:.................................................           Beslut...................................................... 
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