
Höga Kusten Konst & Hantverk i Mjällom 30 augusti 2016 på kulturfabriken i Mjällom. 

 

Närvarande: Inger Edvall, Berit Rantzow, Vivianne Perbo, Christina F Nordlander, Marie Wikström, Pia 

Sjölund, Ingela Billberg, Tony Rundström, Ann Isaksson, Mariette Devall, Kent Royson Karlsson 

 

§ 1 Till ordförande för mötet valdes Kent. 

§ 2 Till sekreterare för mötet valdes Vivianne. 

§ 3 Till att justera dagens protokoll valdes Berit. 

§ 4 Utvärdering av sommaren 

 Antal utställare var bra. 

 Alla var nöjda med sin utställningsplats. Utställningen upplevdes luftig. 

 ”Att göra listan” i pärmen bör uppdateras och förenklas, men det poängterades att 

det är allas uppgift att läsa den.  

 Det vore bra om alla nya utställare fick en fadder som gick igenom rutinerna. 

 Viktigt att prismärka och märka sina alster rätt och att märkningen sitter kvar. 

Dessutom är det viktigt att kolla upp att det skrivs på rätt utställare. 

 Kontaktlistan ska finnas på hemsidan och även mailas till alla utställare. 

 En lista på var vi sätter upp skyltar liksom vi gör med affischerna. Köpa in fler stora 

skyltar till nästa år. En Facebook sida för utställningen. 

 Lotteriet upplevdes lite svårsålt men får räknas som bonus. Årets vinst blev 2800 

kr. 

 Vernissagedagen var välbesökt drygt 140 st. Dock en ny plats för den som 

underhåller, närmare öppningen. 

 Workshop hade inte så många. Behövs bättre marknadsföring. Om datum redan är 

fastställt kanske det kan komma med i annonsen. Noteras bör att detta är enskild 

utställares arrangemang/initiativ som ses som en positiv del i utställningen. 

 Antal besökare 2016 var 3154 st, i jämförelse med 2015 som det var 3174 st och 

då vi hade öppet en vecka mer. 

§ 5 Angående blommor så ansåg mötet att blommor endast behövs i  första rummet 

istället för i alla rum. De skräpar och tar tid att rensa  och att upptäcka alla blommor 

som behöver bytas ut. Det påverkar inte utställningen negativt att ha mindre men på 

vernissagedagen är det positivt att ha i alla rummen. 

§ 6 Städning av lokalerna skulle underlättas om vi hade en torrmopp/engångsduk el.dyl. 

Kollar upp med byaföreningen om de har en över. 

§ 7 Behovet av en egen kortläsare har ökat. Flera kunder har gått pga av att de inte kunnat 

betala med kort. Dels att det inte funnits pengar i caféet och att de bara lämnat sina 

tänkta inköp och gått ned utan att komma tillbaka. Marie ska undersöka olika 

alternativ till nästa möte. 

 

 



 

§ 8 I kassan nu finns 16500 kr.  

Utgifter för 2016  4 000 kr  

Inkomst för 2016 53 nordingråkassar á 20 kr 1 060 kr 

   Medlemsavgift 1 250 kr 

§ 9 Försäljningen uppgick i år till 140 780 kr (plus lite till då det betalats direkt till 

utställaren av köpare). 2014 ca 60 000 kr och 2015 116 000 kr. 

§ 10 Öppettider 2017 bestämdes till 25 juni (vernisage) – 13 augusti 

§ 11 Marknadsföring inför 2017: 

 Små vykort till turistbyråer som Vivi och Kent ordnar förslag på till nästa möte. 

 Affischen förändras. Text bort och loggan större. 

 Inger tar kontakt med Mattias Bohman om ett samarbete med byaföreningen om 

utskick till bussbolag och förslag till andra sevärdheter. Måste ske redan i höst. 

§ 12 Nya montrar är inköpta (2 st) och kommer att levereras av Inger i höst. 

§ 13 En arbetsdag för att snygga till i lokalerna beslutades att bli 2 lördagar i oktober. Kan 

man inte den ena kommer man den andra. Den 8 oktober och den 15 oktober. Mail 

skickas ut om det. 

§ 14 Nästa möte blir i februari/mars. Kallelse till det kommer per mail. 

§ 15 Mötet avslutades tack för år 2016. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

……………………………………………………………………… 

Justeras 

 

 

 

 



 

 

 

 


