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Klubben för dig som gillar att följa          
Håkan ”Lin haogan” Lindskogs konstnärskap 

 
Efter många verksamma år som konstnär – de sista 45 som akvarellist – och mer än 100-talet 
välbesökta utställningar, är det hög tid för mig att visa min tacksamhet mot alla flitiga besö-
kare och det stora intresse som visats mitt konstnärskap.  
Jag vill bl.a. göra det genom en utveckling av konstklubben Konstrum. 
Idén med klubben Konstrum kom till mig redan mot slutet av 90-talet. Konstrum skapades 
då och bestod av inbjudna, av mig kända och flitiga besökare på mina utställningar.  
De flesta bodde relativt nära mina visningslokaler i Skåne. Många kunde därför följa med på  
konstexkursioner m.m. i Konstrums regi. De flesta deltog också i årliga Konstrumsmöten.  
 
Jag har sedan dess flyttat några gånger och det har blivit naturligt att även de som inte stän-
digt kan besöka mig, vill följa mig på annat sätt.  
Internet med mail, hemsida, sociala medier m.m. har kommit till som nya värdefulla möjlig-
heter att följa mina konstnärliga förehavanden. Nu låter jag därför den ”nya tiden” också få 
stå för förändringar av Konstrum. 
Med tacksamhet konstaterar jag att mer än 1000 - talet följer mig på sociala media.  
Jag öppnar därför nu upp för betydligt fler medlemmar i Konstrum. 
 
Jag har tänkt mig det så här:  
En sluten grupp med namnet Nya Konstrum skapas på Facebook.  
I gruppen kan vem som vill, efter inbjudan eller ansökan, bli gruppmedlem och därigenom ta 
del av innehållet som främst tjänar som information gällande min verksamhet.  
De som dessutom önskar bli genuina medlemmar i Konstrum, för att därigenom få åtnjuta 
förmånerna, ansöker om detta via kontakt med mig och erlägger årsavgift som fr.o.m. 2019 
är SEK 550,- 
 

Som genuin medlem får du: 
 

1.	Årlig signerad medlemsutgåva: Ett blad ur en akvarellsvit i format 18 x 26 cm exkl. passe-
partout. En svit som jag varje år exklusivt målar för Konstrum. Inramning erbjuds till för-
månspris. 
2. Deltagande i klubbens konstlotteri: Dragning under senhösten med minst tre verk som 
vinster. 
3. Förmånspriser på konstköp, bokköp, inramningsarbeten och kursavgifter vid studion. 
 

Alla som går med i Facebookgruppen, får ta del av information om händelser i min verksam-
het och därvid möjlighet till förhandsinformation gällande nya verk, utställningar, kursutbud 
m.m. 
Nuvarande medlemmar (genuina medlemmar) fortsätter givetvis som förut enl. eget önske-
mål, oavsett Facebookdeltagande eller ej.  
Personlig information sker som tidigare via mail, alternativt post el. telefon. 
Genuina medlemmars medlemskap i Facebookgruppen är givetvis frivilligt. 
Information om min verksamhet, för den som inte har ett Facebook konto, kan som tidigare 
sökas även på min hemsida och på sociala nätverk. 
 
/Håkan för Konstrum den 27 november 2019/   


