
Protokoll fört vid Vetlanda Konstförenings styrelsesammanträde 2019 12 12 
 
Närvarande: Håkan Larsson, Leif Bergman, Anna Hammar, Ulla Karlsson, Sven-Åke Jonsson, Yngve 
Sjöholm, Jan Carinder, Margareta Blomquist adjungerad. 
 
Frånvarande: Charlotte Waldo Eriksson, Mikael Granlund, Nanna Axelsson, Annelie Lagerqvist 
Gustavsson 
 

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

§2 
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Leif Bergman. 
 

§3 
Godkännande av föregående sammanträdes protokoll 
Föregående protokoll godkändes med en ändring av ett felaktigt datum och lades till handlingarna.  
 

§4 
Rapport från avslutad utställning 
Det har varit en välbesökt och trevlig utställning och utställarna var nöjda. 
 

§5 
Ekonomi 
Under året är 65 verk inköpta och föreningen klarar att hålla budgeten. 
 

§6 
Sammankomsten (julfesten) den 10 januari 
Beslutades att Jan skulle fråga Sara och Mats på Näshults restaurang och catering vad kostnaden för 
25-30 personer skulle bli. Max 175 kr per person ansågs vara rimligt.   
Tiden bestämdes till 18.30. 
Drycker och bröd ordnar vi själva. 
Medföljande betalar 200 kr. 
Håkan frågar Lotta om hon kan tänkas stå för underhållning. 
 

§7 
Programmet 2020 
Några adressändringar gjordes, som Jan meddelar Pontus på tryckeriet.  
Foton blev tagna. 
 

§8 
Årsmötet (underhållning, lotter, lotterier, vaktmästare mm) 
Peter Hedström med någon ytterligare artist underhåller. 
Ett entrélotteri på 600 lotter ska vi ha. Ulla köper lottringar. 
Ingemar Claesson står för tillverkning av medlemslotteriet. 
Johan Lindhe ställer upp som vaktmästare. 
Johan och hans fru ska inbjudas till sammankomsten 10 januari. 
Ulla köper lite vinster på Kosta. 
 



§9 
Hemsidan 
Det är viktigt att utställare och tider finns med för hela 2020. Jan kontaktar Lars-Åke och tipsar 
honom om att kontakta Pontus på tryckeriet för att få sidorna direkt. 
 

§10 
Förslag på valberedning och registeransvarig 
Ulla kontaktar Thomas Granlund om att bli med i valberedningen nästa år.  
Vi har svårt att hitta någon ersättare för Ingemar Claesson som registeransvarig.  
 

§11 
Fördelning av vinster till utlottningarna 
Punkten sköts upp till efter avslutat möte då fördelningen gjordes. 
 

§12 
Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser fanns. 
 

§13 
Övriga frågor 
Förvaring av podierna diskuterades. De är för tunga för att bäras upp och nerför trappan. De tyngsta 
kan ev förvaras under trappan med ett draperi för. Några kan även stå i hallen. 
Inger Bomander ställer gärna upp som vakt vid utställningarna. 
Efter synpunkter på tiden för styrelsesammanträdena, ändrades den tillbaka till den ”gamla” tiden 
18.30. 
 

§14 
Nästa sammanträde 
Den 2 januari 2020 har vi packning av katalogerna kl 18.00. Efter det har vi ett styrelsemöte. 
 

§15 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade alla en god jul och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
Jan Carinder   Håkan Larsson     Leif Bergman 
sekreterare   ordförande      justerare 
  


