Protokoll från styrelsemöte
Mjölby Konstförening 2020 09 01
Hos Anna-Maria i Hogstad kl. 18.30
Närvarande: Denni Nero, Christina Danielsson, Eva Jönsson, Helene Axelsson,
Kjell-david Jonsson, Tom Lövby, Anna-Maria Folkeson

1.

Ordföranden öppnade mötet

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Till protokolljusterare valdes Eva Jönsson och Helene Axelsson.

4.

Sektioner, arbetsgrupper lägesrapport framtidstankar.

4:1 Se 8:1

5.

Ekonomi

5:1 Ersättning ”Under samma tak” kommer att erhållas enl. Torbjörn Andersson.
5:2 Kassa och bank 73 601,31
Medlemsavgifter KR 11 700,00
Medlemsavgifter MKF 13 600,00
Sponsorintäkter 22 500,00
Det har tillkommit 2 nya medlemmar sedan Konstrundan
Periodens vinst 13 969,00
5:3 Ansökan bidrag har skickats in till Folkuniversitetet och Region Östergötland samt Mjölby
Kommun.

6.

Hemsida och övriga sociala medier. Föreningskalender
Många har berömt den nya fina hemsidan. Tom ska lägga ut mötesprotokollen där och en
föreningskalender där man kan se vad som händer.
Det vore roligt om konstnärerna ville göra reklam för sig på facebook. Även skicka andra
trevliga tips till Margareta om konstevenemang mm. allt för att få en intressant och attraktiv
facebooksida.

7.

Hur går vi vidare med kommunen.
Denni, Eva och Kjell-david har ett bra samarbete med Lena Lindgren och kontakt med Mjölby
kommun, fastighetsägare mfl. De letar vidare om det eventuellt kan finnas andra alternativa
lokaler i kommunen.
Fina banderollerna med lokala konstnärers bilder sitter nu uppe på väggen på
Magasinsgatan.
Angående konstlokal i kvarnen väntar MKF med leaderansökan till jordbruksverket. Denni
och Eva har träffat Gunnar Johansson och anser att man inte kan vara uppbunden av ett
hyreskontrakt i 5 år. Gunnar verkar acceptera hyran och planerar brand och
handikappanpassade ingångar och wc-utrymme.

8.

Konstrundan / Utställningar Kraftverket mm.

8:1 Diskussion om hopslagning av konstrundans arbetsgrupper. Annonsgrupp, folder- och
distributionsgrupp kanske borde gå samman till en grupp med egen budget och att varje
grupp ska ha en sammankallande gruppledare. Det borde skrivas ner vad grupperna ska
uträtta.
Möte med konstrundans medlemmar planeras före invalsmötet. Styrelsen ska ta fram
förslag på eventuella förändringar beträffande: storlek på arbetsgrupper, om konstrundan
ska vara på samma datum eller flyttas, ska fredagen tas bort, förbättring av skyltning etc.
8:2 Hösten i Kraftverket startas upp i oktober med utställningar av MKFs medlemmar.
Utställningsgruppen ansvarar och skickar ut information och schema till medlemmarna.
Utställningsdatum:

25/9 – 5/10

Öppettider på Kraftverket:

9/10 – 19/10

23/10 – 2/11

6/11 – 16/11

lördagar och söndagar kl. 11-15.

8:3 Ett tiotal konstnärer från andra delar av landet har ansökt om att få ställa ut i Kraftverket
framöver.
Kjell-david fortsätter arbetet med utställningskalendern och utställningskontraktet. Det blev
fortsatt diskussion om MKFs respektive konstnärernas åtagande. Det beslutades att MKF ska
erhålla 35% i provision på sålda verk. Kjell-david mailar det färdiga kontraktet inom kort.
Förslag om att utbilda utställningsvärdar som ska finnas på plats under utställningarna.
Utställarna får informera värdarna om sin konst. Mail ska skickas ut om det, för att
förhoppningsvis hitta intresserade.
Förslag om att söka andra målgrupper som företag, klubbar och ungdomsgrupper m.m. för
konstvisning andra tider än ordinarie öppettider. Tänkt att utställningsvärdarna kan guida
grupperna.
Idé om att anordna vårsalong/höstsalong togs upp.

9.

Uppsamling av konstverk till MKF-lotteriet / Årsmöte 2021
Diskussion om hur dragning av vinnare i konstlotteriet ska gå till. Uppsamling av konstverk
kommer att ske och vinnare ska dras i samband med årsmötet. Helene ska kolla upp om
verken eventuellt kan hänga i utställningshörnan i biblioteket. Eva föreslår också eventuell
lokal i gallerian. Datum och lokal kommer att meddelas senare.

10. Övriga frågor
Nästa möte onsdag 28 oktober.
Årsmötet är bestämt till onsdagen 3 mars 2021
11. Invigningsfest MKF 2:0 september 2020 skjuts tyvärr upp igen pga. virussituationen.
12. Ordförande tackar och avslutar mötet.

………………………………………….
Ordförande
Denni Nero

…………………………………………
Justeras
Eva Jönsson

………………………………………..
Sekreterare
Anna-Maria Folkeson

……………………………………….
Justeras
Helene Axelsson

