
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019 09 30 
 
Närvarande: Annelie Lagerqvist Gustafsson, Anna Hammar, Yngve Sjöholm, Håkan Larsson, Leif 
Bergman, Ulla Karlsson, Sven-Åke Jonsson, Mikael Granlund, Jan Carinder och Margareta Blomquist 
adjungerad. 
 
Frånvarande: Charlotte Waldo Eriksson 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 Annelie Lagerqvist Gustafsson. 
 

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

§4 
Ekonomi 
Bidrag har sökts från Wernerstiftelsen till kostnaden för kopieringapparaten. Skulle inget bidrag 
beviljas kommer bidrag sökas från Kommunen. 
Antalet medlemmar är 790. 
Ekonomin är god men viss försiktighet med utgifter krävs. 
Beslutades att maxbelopp för inhandlande av konst på återstående utställningar är 14 000 kr netto. 
Årsavgiften för år 2021 föreslås bli 220 kr, alltså en höjning med 20 kr. 
 

§5 
Avslutad utställning 
Den nyligen avslutade utställningen med Francois Gillet och Annie Lindgren var uppskattad och hade 
ca 400 besökare. 
 

§6 
Kommande utställning med Maria Erixon Levin, Jonas Linell och Ulf Lundin 
Utställarna kommer kl 13.00 på torsdagen 3 oktober och har med sig folk som hjälper till med 
hängning. 
Anna kontaktar Radio Jönköping, Håkan kontaktar SVT och Charlotte pratar med tidningen. Viktigt att 
informationen om utställningen sprids så yngre personer får reda på vem som ställer ut. 
 

§7 
Programblad 
Vi väntar fortfarande på material till programbladet från några av de kommande utställarna. 
Det är dags för förnyelse av annonserna i programbladet. Mikael mejlar en lista till Jan på de som ska 
bjudas in till möte. Jan bjuder in via mejl eller via brev. 
Mötet bestämdes till onsdagen 16 oktober kl 18.00 i Konstföreningens hus. 
Deadline för insändande av annonser är 20 november. 
Enkel fika bjuds vid mötet. 
 
 

§8 
Hemsidan 



Håkan kontaktar Lars-Åke Wigelius så hemsidan blir aktuell. 
 

§9 
Sommarutställningen 2020 
Konstföreningen gör ett urval av vetlandakonstnärer under 100 år. För att vara aktuell ska en 
konstnärlig utbildning finnas och/eller ska konstnären tidigare ställt ut i Vetlanda Konstförenings regi. 
Beslutades att ingen försäljning av konst kommer att ske under utställningen.  
 

§10 
Övriga utställningar 
Listan med konstnärer under 2020 är inte riktigt klar. 
 

§11 
Inkomna skrivelser 
Tele 2 har aviserat en ökning av priset för ADSL-uppkoppling. Sven-Åke kollar med kommunen om 
det är möjligt att få bredband inkopplat. 
Ulla kollar med Tele 2 varför inte telefonen på övervåningen fungerar. 
 

§12 
Övriga frågor 
Yngve har varit på en utställning i Kvillsfors med konst av Gun-Britt Sundstedt, kombinerad med 
nyskriven musik av Erik Berg. Han tyckte idén var intressant även om den behövde utvecklas. Han 
föreslog en endagarsutställning i två akter med enkel förtäring mellan akterna. 
Akt 1: Bild och musik 
Paus med förtäring. 
Akt 2: Utställarna berättar om tillkomsten av konstverken och musiken. 
Föranmälan och en viss kostnad för besökarna. 
 
Yngve lämnade också färgförslag till ommålning i entréerna och i utställningslokalerna, både på 
bottenvåning och övervåning. 
Sven-Åke hör med kommunen om det är möjligt att de kan stå för färgkostnaden om 
konstföreningens medlemmar står för arbetet. 
 
Arbetet med att hitta nya podier till bra pris fortsätter. 
 

§13 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde bestämdes till onsdag 23 oktober kl 18.30. 
 

§14 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vetlanda dag som ovan 
 
 
 
 
Jan Carinder  Håkan Larsson  Annelie Lagerqvist Gustafsson 
sekreterare  ordförande  justerare 
 
 


