
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2020 01 02 
 
Närvarande: Håkan Larsson, Leif Bergman, Anna Hammar, Ulla Karlsson, Sven-Åke Jonsson, Yngve 
Sjöholm, Jan Carinder, Margareta Blomquist adjungerad, Charlotte Waldo Eriksson, Mikael Granlund,  
Annelie Lagerqvist Gustavsson 
 
Frånvarande: Nanna Axelsson 
 

§1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 
 

§2 
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Granlund 
 

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

§4 
Förslag till medarbetare i föreningen 
Lars-Gunnar Flink föreslogs som ny vaktpersonal vid konstutställningarna. 
Olika förslag till ersättare för Ingemar Claesson diskuterades. Hittills har ingen av de tillfrågade velat 
ställa upp. Två nya namn föreslogs, Jan Ohlinder och Jeanette Wanke. Håkan kontaktar Ingemar och 
ber honom kontakta dem för att kunna förklara vad arbetet egentligen går ut på och vilka kunskaper 
som krävs. 
 

§5 
Ekonomi 
Ulla redogjorde för den ekonomiska situationen. 
Medlemsantalet vid slutet av året uppgår till 798 st. 
 

§6 
Godkännande av vinstlistor inför årsmötet 
Vinster för 155 630 kr lottas ut på årsmötet. Jan kopierar den godkända vinstlistan i 150 ex. De ska 
finnas tillgängliga vid nästa utställning då även konstlotteriets vinster visas. 
 

§7 
Årsmötet (lotterier, underhållning, funktionärer vid utlottningen mm) 
Entrélotteriet ska ha 8 vinster och 600 lotter. En extraring ska finnas tillgänglig om 600 lotter inte 
räcker. 
Leif ordnar tydliga skyltar med konstföreningens swishnummer. Han delar också ut nummer till varje 
medlem till närvarolotteriet. 
Yngve och Viveca delar ut dagordning, verksamhetsberättelse och vinstlista, allt hophäftat. 
Anna säljer lotter tillsammans med Sven Karlsson och Lars Dahlström. 
Jan, Lotta och Annelie sitter i sekretariatet. 
Leif och Mikael delar ut vinsterna och Mikael fotograferar. 
Johan Lindhe öppnar åt oss på skolan. 
Lördagen 1 feb kl 9.00 är det samling för ilastning och transport till gymnasiets aula. 
Margareta bokar bord på Cecil för fika efteråt. 
Lotta beställer blommor och kontaktar VP för ev bevakning av årsmötet. 
 



§8 
Kommande utställning (arbetsgrupp och ansvarig) 
Konstnärerna är kontaktade och hängningen sker på torsdagen 9 januari kl 11.00. 
Mikael ansvarar för hängningen och Lotta kontaktar VP. 
 

§9 
Trivselkvällen för funktionärer (mat, underhållning mm) 
Både resturangen i Näshult och Björköby har stängt. Ulla och Margareta ordnar med beställningen 
från Maxi. Yngve hämtar. 
Lotta trycker upp ett allsångsblad och står för underhållningen. 
Beslutades om ett mouserande vin nere i utställningslokalen med alkoholfritt alternativ och rödvin 
och öl till maten. Sven-Åke sköter inköpen. 
 

§10 
Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser fanns. 
 

§11 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§12 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde, som då blir konstituerande, bestämdes till onsdagen 5 februari kl 18.30. 
 

§13 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade en god fortsättning på det nya året och förklarade 
mötet avslutat. 
 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
 
Jan Carinder          Håkan Larsson  Mikael Granlund 
sekreterare         ordförande  justerare 


