
Styrelsemöte för Höga Kusten konst och hantverk i Mjällom. 
 

8 februari kl.19.00 

 

Digitalt möte. Närvarande: Anna-Karin Wessman, Inger Edvall, Monika Rundström, 

Kent Royson Karlsson, Vivianne Perbo, Annika Nyberg. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Monika hälsade alla välkommen. 

 

2. Återblick/ utvärdering av sommaren 2022. 

- Förväntningarna på utställningen har för några inte uppfyllts på grund av låg 

försäljning. 

- Rutinerna har varit ok. Viktigt att följa de rutiner som finns bl.a då det gäller 

upplock av nya varor. 

-Förbättringar då det gäller skyltning från korsningen i Mjällom och utanför fabriken. 

Annika kollar banderollen som suttit på väggen på fabriken och Kent kollar var den 

som satt i Dala hamnat. 

-Se över hur stor yta som varje utställare har. 

-Lotteriets inkomst behövs. 

-Affischen ska ses över, men den gula färgen blir kvar för att den ska kunna ”sticka” 

ut bland andra affischer. 

-Uppmuntra att använda sociala medier mer. 

-Viktigt att alla tar ansvar för informationen som dels skickas ut och som finns att 

läsa på hemsidan. 

-Då det gäller antal dagar att sitta på pass bör det stå i informationen ”minst 3 dagar”. 

Rättvis fördelning av antal dagar och önskemål att inte sitta ensam. Att köpa sig fri är 

upp till var och en av utställarna att ordna med. 

-Inför 2023 se över placeringen av nyckelhållaren. 

-Utställare ska uppmanas att parkera längre bort och inte framför ingången. 

-Önskvärt att det ska se snyggt ut utanför. 

-Förslag på hantverk som saknas är keramik och smide. 

 

3. Information om caféet. 

Byaföreningen söker någon som kan arrendera caféet under sommarsäsongen. Viktigt 

för utställningen att vi har öppet samma dagar. 

 

4. Hyra. 

Annika kollar med byaföreningen om årets hyra. 

 

5. Öppettider. 

Öppet varje dag kl.11-17 från den 25/6-13/8. Vernissage kl.13-17 den 25/6. 

 

 



 

6. Utställare 2023. Övre gräns/undre gräns. 

För att kunna fylla tiderna för arbetspass är det bra om antalet utställare är mellan 25-

30 st. 

Några nya intresserade har kommit. Vivi skriver i utskicket om förslag på nya 

utställare med uppmaning att de själva då skickar en intresseanmälan till respektive 

ansvarig för konst eller hantverk. 

 

7. Antal dagar på pass. 

3 dagar som mått. 

 

8. FB grupp vad hände? 

Frågan tas upp på mötet med alla utställare om en grupp för att lättare kunna föra 

vidare snabb information, t.ex. om hur dagarna har varit. 

 

9. Övriga frågor. 

Kassören ställde frågan om vad vi ska göra med den miss i prissättningen som gjorde 

att en konstnär fick betalt 1000 kr för lite. Styrelsen beslutade att ersätta den summan. 

Till årets utställning ska det uppmanas att varje konstnär tar ansvar att kontrollera att 

priserna stämmer. 

 

 Utgående balans för 2022 blev 11 292 kr och resultatet 2022 636 kr minus. 

 En felräkning på 237 kr finns men kassören har inte hittat orsaken. 

 

 Vivi skickar ut en förfrågan till 2022 års utställare om intresset att vara med 

 2023. Svar innan den 17/3. 

 

10. Nästa möte. 

19/3 kl.11.00 träffas vi för nästa möte på Höga Kusten hotellet. 

 

11. Mötet avslutas. 

  

 

 

 

 

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

ordförande Monika Rundström   sekreterare Vivianne Perbo 

 


