
Protokoll möte nr 2    2021-09-08  

Närvarande: Annie Jonzon, Maleka Kheti, Cathrine Andersson, Ywonne Berg, Elin Calson, 

Ulrika Astin, Mimmi Sandberg, Ann Lidefelt. 

Frånvarande: Tomas Törnberg, Mari-Ann Wallander. 

 

1. Föregående protokoll lästes upp. 

 

2. Tomas Törnberg har fått frågan om att bli vice ordförande men han ville fundera på 

det. 

 

3. Ekonomi: 69 705,80 kr på kontot. Cathrine kollar vilka som inte har betalt 

medlemsavgiften av de som ska ställa ut på allékonsten och kontaktar berörda. 

 

4. Utställningarna 

• Samlingsutställningen: 

Inlämningen till Tingssalen är lördagen 11/9 kl. 10-13. Det är 45 st verk som 

ska vara med. Ann Lidefelt tar kontakt med Birthe W. på Mariestadstidningen 

som vill komma dit. ICA Oxen kommer att sponsra med godis. Material för 

upphängning finns färdigt i Tingssalen. 

Vid hämtning av tavlan ska det lämnas ett utvärderingspapper till alla som 

lämnat in tavlor. 

 

Ansvariga för att ta emot tavlorna är Margareta Edman, Annie Jonzon, Elin 

Calson och Cathrine Andersson. 

Ansvariga för att hänga tavlorna är Ywonne Berg, Ann Lidefelt, Monica 

Hemström, Ann-Charlotte Sjöblom Calson. 

Ansvariga för att ta ner tavlorna är Ulrika Astin och Cathrine Andersson. 

Detta görs söndagen 3/10 kl. 16:00. 

 

• Allékonsten: 

Inlämningen av tavlorna görs till Nordic Water lördagen 18/9 kl. 10-12.  

Maria Johansson har kommit med ett förslag om att hålla ett tal, ha fanfar 

samt att täcka alla tavlorna och sen täcka av vid invigningen. Det bestämdes 

att inte göra enligt förslaget. Angående talet så ska Maria tillfrågas om hon 

kan hålla ett tal.  



 

Ansvariga för inlämningen är Raili Sarja, Anke Lenngren, Mimmi Sandberg, 

Tomas Törnberg (fotograferar tavlorna till hemsidan.) 

Ansvariga för hängningen av allétavlorna är Mimmi Sandberg, Ann Lidefelt, 

Ywonne Berg, Margareta Edman och sker fredagen 24/9 där ansvariga 

kommer att samlas runt 09.00. 

 

• Inomhusutställningen: 

Det finns 4-5 halmbalar, flaggor, beachflaggs, 6 st trottoarpratare och pilar till 

de olika lokalerna. Plancher har beställts från Vadsbotryck till gatupratarna. 

 

Mariestads friluftsklubb kommer att köra ut halmbalarna. Margareta Edman 

meddelar dom vilka ställen dom ska till. 

Annie Jonzon gör en mall för att skriva uppgifterna om konsten såsom priser 

m. m. Det kommer inte att stå några priser på allékonsttavlorna p.g.a. risk för 

stöld. 

 

Gällande säkerheten så får alla ansvariga för lokalerna se till så det blir 

corona-anpassat.  Annie Jonzon ordnar så det blir skyltar till Länsstyrelsen där 

det står att man ska hålla avstånd m.m. Annie ser också till så det finns 

handsprit i alla lokalerna samt meddelar ovanstående till de ansvariga för 

lokalerna. Länsstyrelsens lokaler måste lämnas kl. 21.30 med anledning av 

larmet där. 

 

5. Firmatecknare blir ordförande och kassör, var för sig. 

6. Målarkurs för barn och ungdomar planeras. Tingssalen är bokad för detta på 

höstlovet vecka 44. Hyran är 1000 kr. Sen tillkommer det ev. kostnad för kursledare 

och materialkostnad. Det finns plats för 16 personer. Efter avslutad kurs blir det en 

utställning på lördagen samma vecka. 

 

Några personer kommer att blir tillfrågade om de kan tänka sig leda kursen och om 

de kan tänka sig jobba ideellt. Margareta Edman och Maleka Kheti  kan vara med och 

hjälpa till på kursen och ansvarar också för den. Annie kollar upp om man kan få 

bidrag för detta. Fråga kom upp angående försäkring i Tingssalen om det händer nåt. 

Vi får kolla detta med Anders Johansson som är ansvarig där. 

 

7. En stämpel har köpts in med vårt Swish-nummer. 

 

8. Nästa möte är 19 oktober kl. 18.30 i en lokal på Strandvägen som Ywonne Berg 

bokar. 

 

Ordförande   Sekreterare 



 

Annie Jonzon   Maleka Kheti 


