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Delägarskap i Not Quite ekonomisk förening

För att bli medlem i Not Quite Ekonomisk Förening lämnas ansökan med personligt brev, CV och arbetsprover/portfolio. I ditt personliga brev ser vi gärna att du beskriver dina mål med ditt konstnärskap /kreativa arbete/ konsthantverk/ formgivning. Beskriv vad du vill uppnå med ditt medlemskap i Not Quite och
hur du vill bidra till helheten.
Ansökningarna behandlas och beslutas på NQ ef styrelsemöten som hålls 4 ggr per år. Som medlem betalar du en insats på 3000kr, du blir då delägare i Not Quite ekonomisk förening. Provmedlem kräver samma
ansökan och innebär att du väntar med att betala insats - blir delägare - först när du provat vara med ett år
och bestämt dig för att fortsätta.
Medlemskapet gäller fortlöpande. Utöver insatsen debiterar NQ e.f. en årlig medlemsavgift på 50kr och
en serviceavgift på 1250 kr inkl. moms. Har mer än halva året gått vid inträde i föreningen, halveras serviceavgiften. Nivån på serviceavgift och medlemsavgift beslutas på årsmötena.
Som medlem har du möjlighet att hyra verkstäder och ateljéer i mån av plats (verkstads- och ateljéhyra
ingår inte i serviceavgiften) samt ingå i NOT QUITEs nätverk. Vår vision lyder;
”Not Quite är ett kulturellt centrum där möten och drömmar förverkligas. En plats där yrkesrollen utmanas
och utvecklas. Vi arbetar normkritiskt för en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.”
Nätverkets främsta uppgift är att synliggöra medlemmarna genom bl.a. utställningar, mässor, marknadsföring, kontakt med lokala aktörer mm. Allt vi gör är självorganiserat genom olika arbetsgrupper för verkstäder, utställningar, butik, evenemang, projekt, workshops etc.
Studentmedlemskap och Provmedlemskap är kopplade till Not Quite Ideella förening.

Jag har tagit del av ovanstående samt NOT QUITEs stadgar, och förbinder mig härmed att följa dessa.
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