Styrelsemöte Växjö Konstrunda 5/9 2018 kl. 18:30
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.
Suppleant Kajsa Towner Dahl
Anders Bergön och Jenny Eneroth valdes till justerare.
§1
Ordförande Per Reinholtz förklarar mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
§2
Kulturnatten:
Iden om bildspel diskuterades vidare. Förslag på att få låna/hyra en tom butikslokal i
centrum för att projicera på skyltfönster. Att sätta samman bildspel känns som en “enkel”
uppgift. Anders Bergön flaggar att han skulle kunna göra detta bildspel.
Förslag på ställen att kanske utnyttja:
Konsthallen, Åhlens tomma lokal, Mac-huset skyltfönster.
ATT GÖRA: Vi går ut till medlemmarna och meddelar att vi tänker genomföra detta projekt.
När skicka in deltagare/bilder senast ????
Exempelvis 3 bilder var i bildspelet. Textruta som berättar om VKR som dyker upp
exempelvis var tredje slide. Meddela till medlemmarna: Se till att ni tar bilder på era verk i en
bra upplösning. Anders gör en spec på vad som “krävs”. Per, Lina och Anders åtar sig att
meddela övr medlemmar om detta.

§3
Diskussion om ett antal aktuella frågor enligt lista:
- Stadgarna:
Per har sammansatt ett utkast till ny stadga gällande invalskriterier vilket han läste upp och
övriga i styrelsen godkände.
Styrelsen åtar sig att läsa igenom stadgarna till nästa möte 7 nov.
Per skickar ut gällande stadgar tillsammans med det nya förslaget på invalskriterier i god tid
inför detta möte.

- Rutiner kring vår webbnärvaro:
Vi diskuterade vidare Instagram-användande. Vi når en bredare publik med detta media.
Enkelt att använda om vi gör upp en plan/ett schema för hur vi publicerar.
Anders tar tag i att spåna vidare kring detta och göra upp en plan tilsammans med
marknadföringsgruppen och återkomma.

- Våra arbetsgrupper:
Se över och upprätta en uppdaterad lista om vem som är med var osv.
Denna ska skickas ut till övriga medlemmar att gå efter.
Som komplement till ovan utskick, sänd även ut “todo”-lista (Jenny) som grupperna kan följa
i sitt arbete.
Lägg till Elisabeth Olsson Linnersten i Invals-gruppen?
Sponsorgruppen diskuterades. Förslaget på att alla medlemmar söker sponsorer pratades
igenom. En ansvarig behövs för att styra upp detta. Förslagsvis en person ifrån
Marknadsföringsgruppen. Har en medlem personlig kontakt med en potentiell sponsor så
ska denna självklart utföra denna kontakt. Blir då försedd med inbetalningskort m.m.
Se protokoll för “upptaktsmöte” i feb -18 för medlemmar i olika grupper.
ATT GÖRA: Styrelsen distribuerar en lista med namn på grupper och deras personer inför
höstens arbete.

- Stimulans av besök till enskilda utställare:
Åter tankar kring vad som kan ha orsakat färre besök hos vissa:
- Kan det vara att vi var fler samutställare i år och de tog “energi” från besökarna att åka runt
till enskilda utställare? Kan vi som fick dåligt besök ha haft utställning för nära i tiden vilket
gjort oss mindre attraktiva att besöka “en gång till”?
Det fördes diskussion kring hur en aktivitet som lockar besökare kan se ut. Det
konstaterades även att det är lite upp till resp medlemmar att stimulera besökare.
Förslag som kom upp under mötet: “Instagramtävling” med hashtaggar som kan gå ut på att
man taggar en bild från varje utställare/besöksmål. Vinnare utses.
- Kontakterna med Växjö Kommun:
ATT GÖRA: Per tar på sig att kontakta Kommunen för att prata om framtida sponsring.
- Stipendium:
Kan vi göra en deal med Kulturparken eller Konsthallen att tilldela en plats till ung talang? Att
de får synas. Gärna de utan utbildning osv…
Lägg ut en ansökan på hemsidan specifikt för detta eller gå ut till bildlärare i kommunen att
nominera en ung lovande konstnärssjäl till VKR stipendium? Låt invals-gruppen gå igenom
för bedömning. Vem som helst kan få nominera.
Går det att samarbeta med exvis Ekströms Färghus för att ge material till stipendiaten?
Är det för stor “apparat”? Ska vi lägga det ett par år framöver?
Vi kan under Vernissagen 2019 utlysa att detta är ett kommande projekt för VKR.
Kajsa upplyste oss om den talang som finns i andra delar i samhället. Parketten?

- Medlemsaktiviteter:
Vid medlemsträff ha ett stimulerande föredrag om hur vi använder FB/Insta.
Vid detta tillfälle inbjuda till en djupare genomgång.
- Vilande medlemmar:
Linnea tar fram material om hur länge nuvarande vilande medlemmar varit vilande. Från
denna rapport tar vi ställning till hur stort “problem” det är med vilande medlemmar och vad
vi i så fall gör åt det.
Skriv ut offentligt (på hemsidan) vad det kostar att bli medlem och delta i VKR.
- Relationer till kollegor i Växjö
Per har haft en konversation med Lars Palm. Ordf för Italienska Palatset.
De har inget principbeslut där ute att man inte får delta i VKR.
Han menade att vissa nog kan vara intresserade.
Per gör en brev/inbjudan att de som vill är välkomna.
Ett förslag på brev skickas ut för övr i styrelsen att se över.
- Hur vi hålla våra medlemmar informerade:
“Summeringen” av mötesprotokollen verkar vara ett lyckat drag.
§ 4 Preliminära beslut om kommande arbetsordning och prioriteringarse diskussionspunkter ovan.
§ 5 Övriga frågor:
Om Linnea kan se över ifall ekonomin tillåter så godkänns Linas önskemål om höjt arvode
för folder/hemsida. Linas önskemål: 20.000:- + moms.
Senast nästa styrelsemöte ska det tas beslut om detta.
Vi tar inte in andra aktörer i år.
Lina har undersökt möjligheten till att medlemmar får egna inlogg till hemsidan att uppdatera
sina egna uppgifter. Detta kräver i dagsläget en rätt stor operation. Antingen på bef hemsida
eller att en helt ny skapas med dessa förutsättningar.
Anders Bergön anmälde sig att stötta upp en del i webbarbetet.
§ 6 Kommande möten
Styrelsemöten:
- 7 nov 18.15 - 20.30
- 9 jan 18.15 - 20.30
Medlemsmöte:
Annonsera ett medlemsmöte.
Förslag 22 november
De nya medlemmar som väljs in bjuds in till medlemsmötet i slutet av november.

§7
Mötet förklarades avslutat.
Växjö 180905
______________________
Lina Gardelid
Justeras:
______________________
Anders B

__________________________
Jenny E

Bevittnas:___________________________

