
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019 11 18 
 
Närvarande: Håkan Larsson, Nanna Axelsson, Yngve Sjöholm, Sven-Åke Jonsson, Ulla Karlsson, 
Annelie Lagerqvist Gustavsson, Leif Bergman och Margareta Blomquist adjungerad. 
 
Frånvarande: Jan Carinder, Mikael Granlund, Anna Hammar och Charlotte Waldo Eriksson. 
 

§1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordning 
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Margareta Blomquist. 
 

§2 
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Yngve Sjöholm. 
 

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

§4 
Ekonomi (bidrag, investeringar, medlemsutveckling och inköp) 
Ulla redogjorde för ekonomin och inköpt konst. Ulla och Håkan har gjort en skriftlig ansökan till 
Vetlanda kommun angående bidrag till kostnaden av kopieringsmaskinen. Vi har fått avslag till bidrag 
från vindkraftsbolag. Föreningen har idag 794 medlemmar. 
 

§5 
Pågående utställning och öppethållande vid julskyltning 
Vernissagen 19.11.16 var välbesökt. Föreningen har köpt sammanlagt 9 konstverk. 
Vid julskyltningen 19.12.01 har vi öppet till kl 18.00. 
 

§6 
Programmet för 2020 (bidrag, annonser, artiklar, avgifter för bytardagarna) 
Bilder är lämnade till tryckeriet. All text är klar.  
Jan får i uppdrag att göra en sammanställning på samtliga funktionärer, medlemsförmåner, 
öppettider etc. 
Avgifterna för Konstbytardagarna ska vara med. 
Avgifterna för Konstbytardagarna är 20 kr per verk för medlem och 60 kr per verk för icke medlem. 
Max 5 verk per person. 
 

§7 
Tid för packning och utskick av det nya programmet 
Bestämdes till 2020.01.02 kl 18.00. 
 

§8 
Planering inför årsmötet (underhållning, bokning av lokal mm) 
Årsmötet är 2020.02.01. Lokal är bokad. 
Angående underhållning vid årsmötet kollar Leif upp detta. 
 
 
 

 
 



§9 
Tid för fördelning av vinster 
Detta ska ske 19.12.12 efter fotografering och styrelsesammanträde. 
 

§10 
Kallelse till årsmöte, tillverkning av lotter, utskick av medlemsavgifter 
Jan får i uppdrag att skriva kallelse till årsmötet. Den ska skickas ut i samband med packningen av nya 
programmet och utskicket av medlemsavgifterna 20.01.02. 
 

§11 
Förslag på valberedning och kontakt med densamma 
Nanna bjuder in Kjell Gunnarsson, sammankallande i valberedningen, till styrelsemötet 19.12.12. 
 

§12 
Förslag på person att hantera medlemsregistret 
Styrelsen undersöker detta. 
 

§13 
Hemsidan 
Jan ska tillfrågas om han kan hjälpa till med text till hemsidan. 
 

§14 
Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser fanns. 
 

§15 
Övriga frågor 
Fotografering av arbetsutskottet 19.12.12  kl 18.00. 
Fotografering av styrelsen 19.12.12  kl 18.30. 
Styrelsesammanträdena ska börja kl 17.30 från och med 2020. 
Sven-Åke redogjorde för ett möte med representanter för Vetlanda kommun med Joakim Öhman, 
fastighetschef, angående underhåll av Konstföreningens hus. Det påpekades att det finns brister i 
fastigheten, bl a sprickor i putsen i grunden. Översyn behövs av regnvattensystemet, skador på 
skiffertaket, sönderfallande tegel på skorstenen. Det behövs översyn av trall och målning på 
balkongen samt otäta ytterdörrar, utvändig belysning och ventilation. Ny toalett, som är 
handikappsvänlig behövs. 
 

§16 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde bestämdes till 12 december kl 18.30. 
 

§17 
Sammanträdets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
Margareta Blomquist      Håkan Larsson      Yngve Sjöholm 
sekreterare       ordförande                                 justerare 



 
 
 
 
 


