
Protokoll från styrelsemöte  

Mjölby Konstförening      2020 06 02        

Hos Eva  i Sya      kl. 18,30 

Närvarande:   Denni Nero, Christina Danielsson, Eva Jönsson, Tom Lövby, 

 Kjell-david Jonsson, Anna-Maria Folkeson. 

 

1. Ordföranden öppnar mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till protokolljusterare valdes Eva Jönsson. 

 

4. Sektioner lägesrapport: 

Jorida AB trycker 3000 foldrar och affischerna i färg till en kostnad av 5,600 Kr + moms. 

Nytt för i år är information i foldern om att Mjölby Konstförening inbjuder till Konstrundan 

och har med Konstföreningens logga. 

Foldern ska även innehålla information om restriktioner angående Corona-viruset. 

Varje utställare skänker ett konstverk till lotteriet. Utställningsgruppen tar hand om det. 

 

5. Ekonomi: 

Kassa                                               1455:- 

Swedbank                                       93543:- 

Sponsorintäkter                             22000:- 

Medlemsavgifter Konstrundan   11500:- 

Medlemsavgifter MKF                  13200:-   (77medlemmar) 

77 medlemmar har betalt medlemsavgift 

 

Denni har ansökt om evenemangsbidrag för konstrundan och har skickat dokument till 

kommunen för upprättande av ett gemensamt avtal angående föreningsbidragen .  

 



6. Hemsida och övriga sociala medel: 

Nu går det att bifoga filer till hemsidan.  Medlemmar kan maila in bilder till Tom och göra 

reklam för sig. Här kan man synas en tid tills det är dags för nästa konstnär att visa upp sig. 

Eftersom samlingsutställningen inte går att genomföra i Kraftverket beslutades om en digital 

samlingsutställning på hemsidan inför och under konstrundan. Konstrundamedlemmar ska 

maila sina alster till Tom.  

Alla möten och evenemang ska skrivas in i föreningskalendern på hemsidan. 

Diskussion om att lägga en manual till konstrundamedlemmar på hemsidan för rutiner och 

aktuell information. Även mailadress till ordförande för kontakt vid ev. frågor. 

Denni har svarat på en enkätundersökning om Corona-krisen från Sveriges Konstföreningar. 

Ska beskriva hur viruset drabbar föreningarna ekonomiskt. 

 

7. Hur vi går vidare med vårt hus: 

Pågår förhandlingar med Gunnar Johansson om hyreskontrakt på 2 eller 3 år i kvarnhuset. 

Lena Lindgren utforskar samarbete kommun /konstförening där kommunen erbjuder 

65000:- i bidrag om konstföreningen bedriver fortsatt utställningsverksamhet i Kraftverket. 

Kommunen har även krav på att hysa in kulturskolans verksamhet i Kvarnhuset vissa tider i 

veckan. 

Frågan om att MKF vill överta kommunens uppdrag och själva bedriva kulturskolans 

verksamhet har också uppkommit samt att inhysa Zenit i lokalen. Detta ställer sig styrelsen 

tveksam till. 

Eva ska i samarbete med Lena Lindgren söka LEADER pengar för brand och 

handikappanpassning. 

Andra intressanta lokaler nämndes, Turaldins gamla lokal på Svartåstrand och möjligheten 

att bygga ut kraftverket. 

Hemlig Kultur är intresserade av samarbete. Möte med dem planeras. 

 

8. Konstrundan, Utställning, Avtal: 

Konstrundan kommer att genomföras (med reservation för ev. restriktioner p.g.a. corona-

pandemin). 

Det blir tyvärr ingen samlingsutställning i Kraftverket i år på grund av rådande förhållande.  
Medlemmarna får istället visa sina alster via MKF´s hemsida. 



Idé om att eventuellt hänga medlemmarnas alster på Kraftverket och lägga ut en video på 
hemsidan diskuterades. 
 

Kjell-david informerade om förslag till avtal med utställare i Kraftverket. Vakthållning, 

verkslista, vernissage, värdskap, reklam etc. Vem ska ta ansvar för vad?  

Kjell-david kom med förslag att MKF har 6 st. utställningar under hösten, september till 

november. Vi har förhandlat fram en billigare försäkring med bra rabatt och sänkt lite till 

genom att ändra från 10 till 6st utställningar i Kraftverket. 

Kjell-david jobbar vidare med att fastställa utställningsplanen inför hösten. 

Eva kom med förslag om att låta medlemmar rösta om vilken konstnär som de vill ska ställa 

ut på Kraftverket. Mail avseende Evas förslag ska skickas ut till medlemmarna och även 

medlemmar i gamla konstföreningen vilket förhoppningsvis också blir en påminnelse till alla 

som kanske glömt att anmäla sitt medlemskap. 

9. Övriga frågor: 

Invigningsfesten 2/9 flyttas fram p.g.a. viruset. Förslag på nytt datum 9/10 eller 16/10. 

Eva kom med trevlig idé om träff utomhus vid Sya skidstuga. Ta med egen matsäck och 

akvarellfärger. Eva skickar inbjudan till medlemmarna. 

10. 

Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Ordförande: 

Denni Nero 

 

 

Sekreterare: 

Anna-Maria Folkeson 

 

 

Justeras: 

Eva Jönsson 
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