Styrelsemöte Höga kusten konst & hantverk. 23 februari 11.00 på
Kulturfabriken i Mjällom.
Närvarande: Kent Roysson Karlsson, Monika Rundström, Inger Edvall, Annika Nyberg, Vivianne Perbo,
Anna-Karin Westman.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Till att justera dagens protokoll valdes sekreteraren och ordföranden.
3. Vivianne föredrog listan på årets utställare 2020, se bilaga 1. Nytt för i år är att erbjuda ung
konst & hantverk i lilla rummet för ungdomar under 25 år. De räknas då som en grupp.
4. Öppettider för sommarens utställning fastställdes till 21/6-16/8 kl.11-17 varje dag utom
vernissagedagen den 21/6 då det är öppet 13-17.
5. Beslut om att göra en kompletterande affisch för konstutställningen för att se om fler
konstintresserade hittar till utställningen. Funderingar om den befintliga affischen läses som
konsthantverk och inte konst & hantverk. Beslutades även om att göra den lilla affischen
större till A5 format.
6. Tavelväggen vid trappen upplevs plottrig. Konsten ska därför hänga sina tavlor i konsthallen.
7. Beslut om inköp: stämpel med vår logga att använda till våra kassar (Monika gör en svart/vit
variant), ny lamineringsapparat (Vivi köper), ett antal Kallaxhyllor köps även in av Vivi att
användas i utställningen.
8. Marknadsföring: Annika kollar med byaföreningen om annons till sommartidningen så att det
inte blir dubbelt, Monika kollar med Marie Wikström om hon även i år kan skicka in en
annons till Mitt media innan vernissage, Vivi ordnar med annons till Vi i Nordingrå. Annars
som tidigare affischering (A4), skyltar, banderoll, sociala medier, m.m. Att tänka på är att
lägga ut affischer även i närliggande städer som Sundsvall och Örnsköldsvik.
9. Beslut om att byta studieförbund till BILDA. Inger håller kontakten och informerar.
10. Beslutades att ordna en sluten Facebookgrupp för utställarna där information kan läggas in
under säsongen med snabb information och frågor m.m. Vivi startar upp den gruppen och
medlemmar tas bort efter utställningen slut.
11. Övriga frågor: Angående den höjda hyran till byaföreningen fick Annika uppdraget att be
ordföranden om det skriftligt och en önska att ytterligare höjning inte sker inom en för snar
framtid. Hyran höjs enligt muntlig information med 30 %.
Ekonomisk redovisning från kassören visade på ett minus på 1704 kr 2019 i kassan. Detta
beroende på att inga bidrag kommit in från studieförbundet och inköp gjorts av nya dukar
och tavel vajrar. Vi har dock ett plus i kassan.
12. Nästa möte blir den 17 maj kl.12.00, därefter kallas alla till årsmöte kl.13.00 och därefter
informationsmöte till alla utställare.
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Ordförande Monika Rundström

sekreterare Vivianne Perbo

