Upptaktsmöte Växjö Konstrunda 180206
Restaurang Castellina
Protokoll
Kassör: Anders Allard har sammanställt ett dokument med göromål för kassörsrollen för att
visa ungefär vad uppdraget går ut på. Han påpekar att det inte är något betungande alls.
Han lovar att “stå bredvid” och ha en jour för tillträdande. Listan skickas ut bland alla
medlemmar. (Bifogat i samma mail som protokollet)
Anders meddelar att han frånträder kassörsuppdraget efter rundan, i samband med
medlems/årsmöte i april. Detta oavsett om ersättare finns på plats eller ej.
Laila Bekir / Ekonova är fortfarande på förslag att ta vissa bitar av kassörsrollen men vi
behöver fortfarande en medlem att axla rollen internt.
Valberedningsgruppen: Mats meddelar att Maria Ahl Zanier och Emilia Linderholm anmält
sig till denna.
 Sponsorgruppen. Det föreslås att vi åter delar ut uppdraget att söka upp sposorer på varje
medlem för framtida rundor. Start inför 2019.
Som lösning för 2018 tar de som har personlig koppling till 2017 års sponsorer kontakt med
dessa igen. Uppdelningen löstes bland närvarande på mötet. Anders Allard tar kontakt med
kommunen. Anmälan av nya sponsorer görs till Lina Gardelid senast fre 9:e februari.
Lina får inbetalningskortfil av Anders att skicka till de som anmäler sponsorer.
Hängningsgruppen: Lena Agermark, Pelle Wahlgren och Katarina Snögren.
Mats kollar vilka dagar som inlämning är till konsthallen. Även om de kan göra små skyltar till
konstverken osv. Vi önskar prisinformation på varje verk!
Vernissagegruppen: Åsa RIng, Monika Lundin, Lisa Aronsson.
Anders Allard vill utgå. Kerstin Ronnemark kontaktar Åsa om att hon får hålla i
vernissagegruppen.
Utryckningsgruppen. Horst är ej med i år. Vilka uppgifter?
Obs! Förse nya medlemmar med vimplar. Många är på muséet så det kanske inte behöver
egen? Mats inventerar förrådet och tar ev fram nya.
Marknadsföringsgruppen: Per Reinholtz, CarlOscar Karlsson, Elisabeth Olsson Linnersten,
Susanne Karlsson. (Lina: folder, hemsida, original till annonser och A3affisher)
Stor vepa ska hängas upp på Storgatan. Ansök hos kommunen om detta (Per).
Nytt datum måste klistras på. Kommer upp en vecka innan utställningen.
Kerstin Ronnemark kollar med Anna Nordström om hon är sugen på att göra
medlemspresentation på facebook igen, 2 om dagen fram till rundan. Vi var mycket nöjda
med detta tilltag för två år sedan och tycker det är fin upptakt till rundan.
Invalsgruppen ligger lågt just nu.

Återkoppling om Kulturnatten. Lite missnöjesord om hängningen och utförandet på
muséet. Konstig hängning. Mörkt rum. Det saknades skyltning. Ingen marknadsföring om
VKR alls.
Sammanfattning: Vi avböjer inte möjligheten utan känner oss manade att göra det nästa år
igen. Viktigt: Ha en nära kontakt med Smålands om hängning osv. Kommunikation.

Nya möten:
 Kallelse till till styrelsemöte går ut v. 9. Bjud in Laila Bekir.


Datum för Årsmöte beslutades till 10 april kl. 18.00. Kallelse går ut två veckor
innan. 27 mars.

Mötet avslutat.
Lina Gardelid
180206

