
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019-05-28 
 
Närvarande: Håkan Larsson, Mikael Granlund, Leif Bergman, Sven-Åke Jonsson, Yngve Sjöholm, 
Nanna Axelsson, Annelie Lagerqvist Gustafsson, Ulla Karlsson, Margareta Blomquist adjungerad och 
Jan Carinder. 
 
Frånvarande: Anna Hammar, Charlotte Waldo Eriksson. 
 

§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 Nanna Axelsson. 
 

§3 
Godkännande av föregående sammanträdes protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§4 
Ekonomi och medlemsutveckling 
Ulla redogjorde för föreningens ekonomi, som är god. Antalet medlemmar har minskat något sedan 
förra året. Målet är att komma upp i 800 medlemmar. 
 

§5 
Elevutställningen 
Elevernas konstverk är hängda i Konstföreningens hus och vernissagen är torsdagen 30 maj. Ett 
reportage i Vetlanda Posten om utställningen finns att läsa i tidningen och en annons är införd. 
Tyvärr var tidsangivelsen fel i annonsen och Annelie ska försöka ändra detta. 
 

§6 
Sommarutställningen 
Underhållningen under sommarutställningens vernissage diskuterades. Mikael kontaktar Charlotte 
för att höra om hon har några idéer.  Annons om utställningen blir också Charlottes uppgift.  
Leif ordnar med banderoll. 
 

§7 
Nya vakter 
Det behövs fler vakter under konstutställningarna. Ett problem är att det inte finns fler nycklar att 
dela ut. Margareta och Lars-Åke går igenom listan med nyckelinnehavare för att se om det finns 
några som inte vaktar längre och kan lämna tillbaka nycklar. 
Beslutades att kontakta Ingemar Claesson för att be honom undersöka möjligheten till ett 
elektroniskt lås som kan styras från mobilen eller kort. Detta för att slippa nyckel och få ett 
automatiskt larm. 
 

§8 
Rapport från konstgruppen 
Leif redogjorde för de konstnärer som är klara nästa år. Konstgruppen jobbar vidare och är öppna för 
förslag. 
Datumen för konstbytardagarna bestämdes till 4 nov – 8 nov nästa år. 
 



 
§9 

Rapport från Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 
Håkan berättade om förbundsstämman i Lidköping där han hedrades med Christina 
Jutterströmsstipendiet för sina insatser i Vetlanda Konstförening. Han skickade ett innerligt tack till 
nuvarande styrelsemedlemmar och alla nuvarande och tidigare arbetskamrater i föreningen, vilka 
gjort föreningens arbete möjligt.  
 

§10 
Rapport från konstresan till Halland 
Håkan rapporterade från den mycket lyckade och intressanta resan till Halland. 
 

§11 
Resor 
Inga nya resor är planerade i nuläget. 
 

§12 
Inkomna skrivelser 
Art Works har kontaktat Håkan om ett speciellt program för medlemsregister i konstföreningar. 
Jan meddelade att i fortsättningen kommer all e-post till konstföreningens adress till honom för 
vidarebefordran. 
 

§13 
Övriga frågor 
Yngve berättade att han varit i kontakt med Wolfgang Mahler om kostnaden att tillverka nya podier 
till utställningslokalen. Jan Ekström ska också kontaktas. 
Vi behöver en administratör, som kan ta över arbetet med medlemsregistret efter Ingemar Claesson. 
Några namn föreslogs och ska kontaktas. 
 

§14 
Nästa styrelsesammanträde 
Nästa möte bestämdes till tisdagen 20 augusti kl 18.30. 
 

§15 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och önska alla en trevlig och härlig 
sommar. 
 
 
 
 
 
Vetlanda dag som ovan 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Carinder     Håkan Larsson        Nanna Axelsson 
sekreterare     ordförande         justerare 


