
Möte med föreningen Höga Kusten Konst & Hantverk i Mjällom den 

24 februari 2018 i Härnösand. 

Närvarande: Monika Rundström, Marie Wikström, Ann-Marie Eriksson, AnnChi Rimnell, Åsa 

Nordlander, Loiuse Jansson, Bo Lidgren, Ann Isaksson, Vivianne Perbo. 

 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Till att justera dagens protokoll valdes Ann Isaksson. 

Arbetsbeskrivningar som gjorts för att underlätta alla de uppgifter som finns inför och under 

utställningen. 4 st kunde vi fördela ut redan nu. Hemsida (Monika R och Ann I), Ansvarig att trycka 

upp affischer m.m. (Vivi), Utställningsansvariga/kontaktperson Konst (Kent  & Vivi) Hantverk (Monika 

R),  

Marknadsföring -  sker genom att annonsera i olika tidningar eller andra sociala medier, TÅ (Ann 

Isaksson), Vi i Nordingrå (Vivi), Sommartidningen (Marie), Nordingrå.nu (Vivi), Facebook (alla som 

har), Hemsidor (alla som har + vår egen), Nordsverige (Vivi), Turistbyråer/infopoints (alla läger ut), 

bussbolag (gnm kulturfabriken). Monika R kollar upp om en egen webplats för utställningen. 

Affischen bör uppdateras med de ändringar som föreslogs under mötet i augusti 2017. Monika gör 

ett förslag i kontakt med Kent. Förslag är också att trycka på ett gult papper (Vivi sköter tryckningen).  

Ekonomi – på årsmötet fastställs medlemsavgiften. Förslag 50 kr + 50 kr (för betalkort). 

Öppettider 24/6-12/8 mellan kl.11-17 och antal dagar att sitta bestäms utefter antalet utställare. 

Utställare - En fråga gick ut i (januari 2018) till alla utställare 2017 om att vara med även 2018. Av 26 

möjliga har 21 tackat ja. Flera nya utställare har gjort en förfrågan att få vara med. Listan gicks 

igenom och det beslutades vilka som skulle passa in i årets utställning. Det ser ut som om vi kan bli ca 

30 st utställare i år. 

Investeringar - Det finns ett behov av att lister/skenor även ska sättas in i hantverksrummet och då 

behövs det köpas in fler linor, ca 10-15 dukar behövs (Vivi kollar med Annika vem som köpte in de vi 

har), städutrustning som vi kan ha i ett gemensamt städutrymme med vävstugan har Annika och 

Christina sedan tidigare fått i uppdrag att kolla upp, behov att kolla upp om fler lampor/spotar 

behövs. 

Nästa möte blir den 19 maj 2018 kl.12.00 på Kulturfabriken i Mjällom. Då även årsmötet blir. 

Mötet avslutades efter 3 timmar.  

 

--------------------------------------------------  --------------------------------------------------------- 

Ordf. Monika Rundström   Sekr. Vivianne Perbo 

 

------------------------------------------------- 

Justeras Ann Isaksson 


