
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019 10 23 
 
Närvarande: Annelie Lagerqvist Gustafsson, Anna Hammar, Yngve Sjöholm, Håkan Larsson, Leif 
Bergman, Ulla Karlsson, Sven-Åke Jonsson, Mikael Granlund, Charlotte Waldo Eriksson, Nanna 
Axelsson, Jan Carinder och Margareta Blomquist adjungerad. 
 

§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 Anna Hammar. 
 

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

§4 
Ekonomi 
Bidrag för kostnaden av kopieringsapparaten har sökts från Wernerstiftelsen med negativt resultat. 
Vid förfrågan hos kommunen uppmanades Konstföreningen att inkomma med en skriftlig ansökan. 
Håkan och Ulla fick i uppdrag att ordna en sådan ansökan och skicka till kommunen. 
I övrigt är ekonomin under kontroll. 
Konstföreningen har idag 791 medlemmar. 
 

§5 
Pågående utställning med eventuella inköp och medlemsrekrytering 
Utställningen med Maria Erixon Levin har varit välbesökt. Hittills har 600 personer besökt 
utställningen. Efter att konstföreningens hus fått en vattenläcka i taket till utställningslokalen går det 
inte att använda kök och toalett på övervåningen. Reparation kommer att ske när utställningen är 
bortplockad. 
 

§6 
Kommande utställning 
Hängningen kommer att ske på onsdagen eller torsdagen innan utställningens start 16 nov. 
Konstnärerna kontaktas för att bestämma dag. 
 

§7 
Programblad (annonser, bilder, artiklar, utställningar 2020) 
Antalet bildsidor i programbladet ska vara 7. 
De som har bra bilder kan mejla dem till Mikael Granlund. 
Idag har vi 107 annonser i annonsbladet och sista datum för redovisning av 2020 års annonser är 20 
nov. 
Alla konstnärer utom två, som ställer ut under 2020, har lämnat in bilder och text. 
 

§8 
Hemsidan 
Styrelsen saknar mingelbilder från vernissagerna på hemsidan. Yngve kontaktar Lars-Åke Wigelius för 
att rätta till detta. 
 



§9 
Julfest 
Även i år beslutades det att bjuda in till en förvernissage inför nästa utställningsår i st f julfest. Datum 
spikades till 2020 01 10.  
 

§10 
Inkomna skrivelser. 
Inga inkomna skrivelser fanns. 
 

§11 
Övriga frågor 
Ingemar Claesson kommer att sluta i arbetsutskottet. Han har haft hand om medlemsegistrering bl a. 
Lotta fick i uppdrag att fråga Birgitta Wigelius om hon kunde tänka sig att överta hans sysslor. 
Bilden med vitsippor av Francois Gillet är levererad till köparen. 
 

§12 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde bestämdes till 18 november kl 18.30. 
Konstgruppen träffas 5 november kl 16.00. 
 

§13 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
 
Jan Carinder    Håkan Larsson 
sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
Anna Hammar 
Justerare 
 


