
 

 
 
 
 
 

POLICY FÖR INKÖP OCH UTLOTTNING AV KONST 

FASTSTÄLLD VID STYRELSEMÖTE 2017-11-14 

 

Föreningens inköp av konstverk har som enda syfte att utlottas till enskilda 

medlemmar. Syftet är INTE att bygga upp en konstsamling.  

Ett årligt medlemslotteri ska anordnas under november månad. Ytterligare lotterier 

kan beslutas av styrelsen. Samtliga lotterier som anordnas av föreningen ska 

annonseras minst 14 dagar i förväg på föreningens webbplats och i utskick till 

medlemmarna via e-post. 

Antalet inköpta konstverk under året ska stå i proportion till antalet medlemmar. 

Minst var 10:e medlem ska vinna i det årliga lotteriet. 

Inköpen till varje årlig utlottning ska varieras avseende pris, form och typ. Priset på ett 

konstverk ska inte vara den avgörande faktorn vid inköp. Det är tillåtet att 

något/några objekt är dyrare vid den årliga utlottningen.  Dock inte så dyrt att det 

påverkar den fastställda kvoten ”vinst till minst var 10:e medlem”. 

Ambitionen är att minst ett par av de inköpta objekten till varje årlig utlottning ska 

vara annat än tavlor, såsom t ex skulpturer, konsthantverk eller konstglas. 

Dragningen för årslotteriet ska äga rum senast första veckan i november. 

Vid dragningen medverkar två oberoende vittnen (som inte är medlemmar i 

föreningen). 

Vinnarna utses genom att varje betalande medlem, vid varje enskild utlottning, 

erhåller ett slumpgenererat tal i MS Excel. Medlemslistan sorteras därefter från största 

till minsta slumpgenererade tal. Medlemmarna som då ligger överst på listan är 

vinnare. 

Vinnarna meddelas via hemsidan och e-post inom 1 vecka från dragningen. Samtidigt 

meddelas också tid och plats för vinnarnas val av vinstobjekt. 

Valet av vinst går till så att medlemmen högst upp på dragningslistan väljer först och 

därefter medlem nummer två osv. Medlem på tur som inte är närvarande (antingen 

själv eller via ombud) erhåller det kvarvarande vinstobjekt som har högst inköpspris. 



 

 
 
 
 
 

Vinstobjekt som inte avhämtats inom 4 veckor (eller efter särskilt överenskommen 

tid) från valdagen återgår till föreningen. 


