
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019-04-25 
 
Närvarande: Håkan Larsson, Mikael Granlund, Leif Bergman, Sven-Åke Jonsson, Yngve Sjöholm, Anna 
Hammar, Margareta Blomquist adjungerad och Jan Carinder. 
 
Frånvarande: Annelie Lagerqvist Gustafsson, Charlotte Waldo Eriksson, Ulla Karlsson och Nanna 
Axelsson. 
 

§1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordning. 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 
 

§2 
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Åke Jonsson. 
 

§3 
Godkännande av föregående sammanträdes protokoll 
Protokollet godkändes. En ändring av beslutet att inköpa en dator till konstföreningen gjordes dock. 
Eftersom Ingemar Claesson lovat att även i fortsättningen sköta de arbetsuppgifter som kräver en 
dator med bra kapacitet finns inte behovet av en sådan konstföreningens hus längre. Behovet kan 
uppstå i framtiden. Då får ett nytt beslut tas. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 

§4 
Ekonomi 
Mikael redogjorde för det ekonomiska läget, vilket var gott. 
 

§5 
Pågående utställning, utvärdering och ev inköp 
Inköp är gjorda av bägge konstnärerna. Något ytterligare verk kan inköpas. 
Det konstaterades att Vetlanda Posten inte gjorde något reportage inför denna utställning. 
Beslutades att Lotta kontaktar VP och kollar med dem hur många av utställningarna de kan tänka sig 
att skriva om och om möjligt bestämma vilka. 
Hon kollar också hur mycket det skulle kosta extra att få med 70-årsloggan i annonsen inför 
utställningarna under året. 
 

§6 
Elevutställningen 
Preliminärt hämtas elevernas konstverk 27 maj. Håkan och Margareta kontaktar Annelie för att 
slutgiltigt bestämma tid och organisera hämtandet och hängningen. 
 

§7 
Sommarutställningen 
Den 27 juni bör alla konstnärer komma med sina konstverk för hängning. De ansvariga kontaktar 
konstnärerna. 
Lotta kontaktar VP för ev reportage. 
 
 
 
 



§8 
Konstgruppen redovisar förslag inför 2020 
26 st tänkbara konstnärer presenterades. Konstgruppen får jobba vidare med dem och är samtidigt 
öppna för förslag på andra tänkbara konstnärer eller synpunkter på de redan föreslagna. 
 

§9 
Resor 
Förberedelserna inför resan till Varberg pågår för fullt. Resan är fullbokad. 
 

§10 
Inbjudningar 
En inbjudan till Wernerdagen på Farstorps gård 5 maj har inkommit. Håkan är anmäld och ska fråga 
Ulla om hon är intresserad och vill följa med. Mikael står som reserv om hon inte har möjlighet. 
 

§11 
Inkomna skrivelser 
En inbjudan till Ekerums Konsthall har inkommit. 
 

§12 
Övriga frågor 
Telefon saknas på kontoret. Jan ordnar det 
Pil för utrymning saknas vid entrén. Sven-Åke ordnar fram en. 
Yngve kolla kostnad för nya podier. De gamla börjar bli slitna. 
 

§13 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum 28 maj kl 18.30. 
 

§14 
Sammanträdets avslutande 
O=ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vetlanda dag som ovan 
 
 
 
 
 
Jan Carinder                                  Håkan Larsson  Sven-Åke Jonsson 
sekreterare         ordförande   justerare 
 


