Protokoll möte nr 4

2021-12-06

Närvarande: Annie Jonzon, Maleka Kheti, Cathrine Andersson, Ywonne Berg,
Tomas Törnberg och Ann Lidefeldt
1. Föregående protokoll lästes upp.
2. Ekonomi: 49 471 kr på kontot. Alla förutom en person har betalt medlemsavgiften och
avgiften för Skördefestutställningen.
3. Skördefesten 2022 kommer att vara 23-25 september. Vi ska kolla om det går att boka
Tingssalen och Gutenbergshuset.
Samlingsutställningen i Tingssalen kommer att vara 17-25 september. Inlämning av
tavlorna kan göras 11 september och man kan börja hänga tavlorna fr.o.m. 12 september.
Tingssalen ska bokas 11-25 september.
Maleka kollar om det går att boka Gutenbergshuset 22-25 september och vad det kostar.
4. Årsmötet kommer att hållas 21 februari kl. 18.00. Vi kollar Trädgårdsskolans lokal som
kostar ca 250 kr/timme att hyra samt om det går att ordna med fika där också. Vi ska också
kolla vad det kostar att hyra X-baren inklusive fika.
Cathrine köper lotter till mötet.
Det kom två förslag på aktivitet på mötet: trubadur och föreläsning av en konstnär.
Det bestämdes att Ann frågar konstnären Jan Axelsson om han vill hålla en föreläsning.
Yvonne ordnar med annonsering i Mariestadstidningen. Annie lägger ut information på
hemsidan och sociala medie samt skickar ut e-mail till alla medlemmar.
5. Förslag inkom på andjungerande medlemmar i styrelsen: Annika Wänergård och Leif
Ahnland. Dessa personer ska tillfrågas.
6. Inbjudan om Konst på Karlsfors 19-20 mars kommer att skickas ut till alla. Konstnaden för
att ställa ut är 200 kr/person och det kan vara 10 utställare.
7. En bussresa planeras att ordnas på en helgdag till Lars Lerins ”Sandgrund” i Karlstad.

8. De beslutades om att styrelsen, adjungerande samt valberedningen inte behöver betala
utställningsavgifter och reseavgifter fro.m. år 2022. Detta som en förmån för det arbete
och tid som läggs på de olika styrelseuppdragen.

9. Nästa möte är 7 februari kl. 18.30 på Strandvägen.
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