
 
Protokoll från styrelsemöte med Vetlanda Konstförening 2019-08-20

      

 
Närvarande: Håkan Larsson, Leif Bergman, Sven-Åke Jonsson, 
Yngve Sjöholm och        

 
Ulla Karlsson. Margareta Blomqvist, adjungerad. 

      

 
Frånvarande:Nanna Axelsson, Mikael Granlund, Jan Carinder, 
Annelie Lagerqvist        

 
Gustavsson, Anna Hammar och Lotta Waldo Eriksson. 

      

§ 1 
Håkan Larsson öppnade mötet och presenterade dagordningen, som 
godkändes       

§ 2 
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Åke Jonsson. I Jan 
Carinders frånvaro       

 
valdes Ulla Karlsson att föra dagens protokoll. 

      

§ 3 
Föregående sammanträdes protokoll. Ang. digitalt låscystem har 
ingen kontakt med        

 
kommunen tagits ännu vilket Leif Bergman och Ingemar Claesson 
fick uppdrag att göra.       

 
För övrigt lades föregående protokoll till handlingarna. 

      

§ 4 
Ulla Karlsson redogjorde för ekonomin. Inköpt konst 39 verk finns 
för 131.850 kr brutto.       

 
Medlemsantalet är f.n. 790. 

      

§ 5 
Sommarutställningen: Ca 500 besökare. Uppskattad underhållning 
vid vernissagen.       

 
Vi och utställarna är nöjda med utställningen. 

      

§ 6 
Kommande utställning. Francois Gillet och Annie Lindgren. 
Francois Gillet vill ha skydds-       

 
gardiner för de fönster som är på entrésidan. Ingemar fick i uppdrag 
att köpa 5 gardiner       

 
på Jysk eller Ikea till ett pris på max 1700 kr. 

      

 
Från kl. 11.00 den 22 augusti finns konstnärerna på plats för 
hängning. Lotta Waldo        

 
kontaktar tidningen för reportage. 

      

§ 7 
Utställningar 2020. Vår- och höstutställningarna är klara enligt 
tidigare besked. För sommar-       

 
utställningen har konstgruppen tagit fram förteckning på 
Vetlandakonstnärer 100 år.       

 
Styrelsen fick i uppdrag att komplettera med namn till 
konstgruppens möte den 20190919.       

 
De konstnärers verk föreningen inte har ska lånas in. 

      
§ 8 Hemsidan. Ärendet ajouneras till nästa möte. 

      
§ 9 Medlemsrekrytering och register. Ajouneras till nästa möte. 

      
§ 10 Annonspriser till kommande program. Beslutades att höja befintliga 

      



priser med 10 %. 

 
För nya annonsörer blir en 1/4-sida (färg) 825 kr. 

      
§ 11 Resor. Ajouneras till 2020. 

      
§ 12 Inkomna skrivelser. Tackkort från Ingrid Karlsson. 

      

§ 13 Övriga frågor. 
      

 
Anmäler Leif och Ulla till kommunens föreningsträff den 2019-09-
11.       

 
Podier: Yngve har tagit in priser från Jan Ekström och Snickeri och 
trähantverk.       

 
Stora prisskillnader. Vi har förslag på att ev. tillverka podier själva. 

      

 
Yngve hade förslag på olika resmål för styrelsen och arbetsutskottet 
för att alla ska känna       

 
sig delaktiga. Han rekommenderade bl. a. Virserums konsthall och 
en konsthall i Målilla.       

§ 14 Nästa sammanträde 2019-09-30 kl 18.30. 
      

§15 Håkan avslutade mötet och fika serverades. 
      

Dag som ovan 
       

Ulla Karlsson 
     

Håkan 
Larsson  

För dagen 
protokollförare      

Ordförande 
 

Sven-Åke Jonsson 
       

Justerare 
       

 


