
Styrelsemöte för Höga Kusten Konst och Hantverk i Mjällom den 3 maj 2020 

kl.12.00 på Sockenstugan, Vallen. 
 

Närvarande: Anna-Karin Wessman och Inger Edvall genom messenger, Vivianne Perbo, Annica 

Nyberg, Monika Rundström 

 

1. Annica informerade om sitt samtal med ordförande i Mjälloms byaförening. 

Den skulle vara oförändrad från tidigare år (500 kr/ utställare) utifall vi valde 

att genomföra utställningen. Deras verksamhet kommer att vara påverkad av 

beslutet. 

 

2. Eva-Karin Fröberg har renoverat föreningens gatupratare. 

 

3. Inger informerade om mötet med studieförbundet Bilda. 

De hjälper gärna till med marknadsföring, utrustning till utställningen mot 

uppvisat kvitto och med gruppen ung konst. Styrelsen beslutade att kassören 

skulle vara ytterligare en kontaktperson med studieförbundet. 

 

4. Styrelsen beslutade, efter att ha vägt in för och nackdelar, att inte öppna 

utställningen 2020 på grund av den rådande corona-pandemin. Styrelsen står 

som ansvarig och kan inte säkerställa att inte smittan sprids till både utställare 

och besökare. Annica fick uppdraget att meddela byaföreningen. 

 

5. Beslut togs om att alla annonser avbeställs utom annonsen i Vi i Nordingrå, 

som omformuleras till att informera om att utställningen tar en paus. 

 

6. Styrelsen beslutade att årsmötet skjuts upp till hösten 2020.  

 

7. Vivianne fick i uppdrag att i samråd med Monika formulera ett mail med 

information till årets utställare med innehållet: 

• Att vi inte öppnar utställningen 2020. 

• Att betala 50 kr i medlemsavgift vilket säkerställer en plats i 

utställningen 2021.  

• Att uppmuntra till att använda Facebook och föreningens hemsida för 

att visa sitt arbete inför nästa säsong. Möjligheten att lägga in sin 

egen hemsideadress på föreningens hemsida 

www.hogakustenkonsthall.se (Monika kan hjälpa med det). 

 

8. Styrelsen diskuterade även möjligheten att kanske i slutet av juli göra en 

konstvandring för en dag. Vivianne och Annica kollar upp lite runt det. 

 

9. Om några utställare väljer att göra en egen utställning i sommar på 

Kulturfabriken så får de göra det utan föreningens inblandning. 

 

10. Mötet avslutas med hopp om att vi alla ska få hålla oss friska. 

 

 

 

-------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Ordförande Monika Rundström   Sekreterare Vivianne Perbo 

http://www.hogakustenkonsthall.se/

