
Styrelsemöte Växjö Konstrunda 16/5 2018 kl. 18:00 
 
Plats: Hemma hos ordförande Per Reinholtz, Folkungagatan 10 A, Växjö. 
 
Kallade & närvarande: Ordförande Per Reinholtz, Kassör Linnéa Andersson, 
Sekreterare: Lina Gardelid, Ledamöterna  Anders Bergön och Jenny Eneroth. 
 
Förhinder: Suppleant Kajsa Towner Dahl meddelat förhinder.  
 
Anders Bergön och Jenny Eneroth valdes till justerare.  
 
 
§1  
Ordförande Per Reinholtz förklarar mötet öppnat och hälsade den nya , vid årsmötet  
valda styrelsen välkommen. 
Anders Allard har nu avgått kassör och Linnea Andersson tar vid.  
Båda två samt ordförande Per går till banken för att klara av alla formalia. 
Anders överlämnar senaste kassarapporten för Linnea att gå igenom och godkänna.  
 
 
§2 
Summering av årets runda gjordes under senaste medlemsmötet. Anteckningar finns i det 
för mötet aktuella protokollet. 
Att göra: Se över summeringen och diskutera de idéer och åtgärder som önskas. 
Görs vid höstens styrelsemöte i september 2018.  
 
Kulturnatten:  
Vi diskuterade lite idéer med hur den skulle kunna genomföras. Vi är eniga om att VKR 
borde delta i en annan form. Bildspel på vägg diskuterades. Vi ska undersöka möjligheterna 
närmare i höst.  
 
 
§3 
Diskussion om ett antal aktuella frågor enligt lista:  
 
- Stadgarna: 
Dessa BÖR ses över, förtydligas och göras “up to date”. 
Se bland annat över invalskriterierna. Referens till KRO kanske ej nödvändig? 
Hänvisningar och information ändras på hemsidan.  
ATT GÖRA: Tillföres till “Att göra”-listan som avser hösten 2018.  
BESLUT: Ses över vid nästa styrelsemöte i september.  
 
- Rutiner kring vår webbnärvaro:  
Marknadsföringsgruppen ges ansvar att ha internt möte och lägga upp en plan för hur 
arbetet ska se ut under året. Dokumentera arbetet åt efterföljande gruppvalda.  



Önskemål att starta instagram. 
ATT GÖRA: Diskutera vidare hur marknadsföringsgruppen (och övriga) ska agera.  
Meddela övriga i föreningen vilka som är ansvariga för vad osv.  
BESLUT: Ha förslag på hur vi hanterar denna frågan inför septembers styrelsemöte.  
 
- Intern kommunikation: Maillista och dyl verkar vara uppdaterad. Vi fortsätter vår 
kommunikation som vanligt via mailen. De flesta verkar få tillgodo informationen därigenom. 
Lina (och övriga avsändare av medlemsutskick):  Håll gärna lite koll på ifall mail verkar 
studsa eller av annan anledning inte verkar gå fram.  
 
- Våra arbetsgrupper:  
ATT GÖRA: Rationalisera bland våra grupper. Se över vad vi verkligen behöver och även 
grupperna internt uppdaterar och ser över göromålen. Grupperna dokumenterar detta.  
Skriv gärna en sorts kalender över arbetet om det spänner över längre period.  
 
Trivselgruppen utgår. 
Hängningsgrupp och Vernissagegrupp (+ muséet) samlas under en grupp kallad 
“Utställningsgruppen”.  
 
ATT GÖRA: Styrelsen distribuerar en lista med namn på grupper och deras personer inför 
höstens arbete. 
  
 
- Stimulans av besök till enskilda utställare: 
Med tanke på att det var ojämn besöksfrekvens på årets runda. Väldigt mycket folk på vissa 
ställen och ovanligt lite på vissa diskuterades olika tänkbara åtgärder. 
Förslag om att ha en sorts “tipsrunda” som uppmuntrar folk att besöka alla utställare.  
Orienteringskontroller? 
I nuläget ligger utformandet av detta på styrelsen.  
ATT GÖRA: Hitta en väl fungerande aktivitet. 
 
- Kontakterna med Växjö Kommun: 
ATT GÖRA: Per tar på sig att kontakta Kommunen för att prata om framtida sponsring.  
 
- Stipendium: 
Fråga om ett ev stipendium till unga konstutövare diskuterades. 
Vi får spåna kring HUR detta stipendium kan se ut. Är det pengar? Chans att ställa ut under 
konstrundan? (muséet) Hur hittar vi stipendiater?  
Ärende ej brådskande. 
 
- Medlemsaktiviteter:  
Hålla en kurs för medlemmar om Facebook och Instagram. Vilka vill ställa upp? 
(Lina Gardelid, Jenny Eneroth?) 
Vi diskuterar möjligheten för att arrangera träffar. 
Ärende ej brådskande. 
 



- Vilande medlemmar:   
F.n har vi ett relativt stort antal vilande medlemmar.  
Ska vi sätta ett max antal år på rad man är vilande? 
Kan vi kontakta och stimulera vilande medlemmar att aktivera sig igen?  
“Vi saknar dig”.. (Under hösten) Locka med till möte.  
 
Vi borde skriva ut offentligt (på hemsidan) vad det kostar att bli medlem och delta i VKR. 
 
- Relationer till kollegor i Växjö 
ATT GÖRA: Per gör en invitation. Gör utkast till brev eller telefonsamtal.  
 
- Hur vi hålla våra medlemmar informerade: 
Gör en “summering” av mötena som skickas ut istället för protokollet.  
Hänvisa till att det finns protokoll att få ifall man vill fördjupa sig.  
 
§ 4 Preliminära beslut om kommande arbetsordning och prioriteringar-  
se diskussionspunkter ovan. 
 
§ 5 Övriga frågor:  
Lina meddelar att hon äskar större ersättning.  
Styrelsen diskuterar hur detta hanteras.  
Tar vi in andra aktörer?  
Ska medlemmarna få egna inlogg på hemsida etc? Vad krävs för att genomföra detta? 
 
§ 6 Kommande möten  
 
Styrelsemöten:  
- 5 sept 18.15 - 20.30 
- 7 nov 18.15 - 20.30   OBS! Medlemsansökan senast 1 nov.  
- 9 jan 18.15 - 20.30 
 
Medlemsmöte: 
Annonsera ett medlemsmöte inför hösten.  
Förslag slutet av oktober.  
 
§ 7 
Mötet förklarades avslutat.  
 
Växjö 180516 
 
______________________ 
Lina Gardelid 
 
Justeras: 
 
______________________      __________________________                            Bevittnas:___________________________ 
Anders B Jenny E 


