
Möte för Höga Kusten Konst & Hantverk i Mjällom den 22/9 2018 

 

Närvarande: 

Agne Säterberg, Pia Sjölund, Louise Jansson, Annika Nyberg, Inger Edvall, Vivianne Perbo, 

Monika Rundström 

Till att justera dagens protokoll valdes Annika Nyberg. 

Utvärdering 

• Vivianne redogjorde utifrån de utvärderingar som skickats in om sommarens 

utställning. Anmärkningar och åtgärder att ta med är 

• Bättre struktur på information innan utställningens början – styrelsen tar beslut och 

mötet innan utställningen blir då ett informativt möte. 

• Ok antal dagar att jobba men inte fler, helst färre och att kunna sitta fler dagar på 

raken – upp till varje utställare att boka in sig på dagar i följd. 

• Mycket papper vid kassaredovisning och kassarutinerna svårtydliga – tydligare 

rutinbeskrivningar och se över rutinen även till nästa år. Viktigt att alla rutiner och 

checklistor är uppdaterade. 

• Mer marknadsföring, om än den kändes ok – mer på facebook, alla kan lägga ut 

filmer och foton. Mer material att dela ut, små bladen var bra att lägga ut och bra 

med affischer. Helst få tidningen att komma innan start. 

Förbättringar 

• Viktigt att fylla på med produkter på bord och meddela utställaren om något tagit 

slut. 

• Alla hjälper till med städningen. 

• Köpa in gemensamt ”packmaterial” (redan gjort). 

• Att få göra ”reklam”, tala om, att en vara kan beställas hos utställaren bör få finnas 

med inom ramen av ett A4 blad med information om sig själv som beslutats om vid 

ett tidigare möte. 

• En kassaapparat ansåg inte mötet att det fanns ekonomi för. 

• Se över antalet dagar och när dubbelbemanning krävs. 

• Inga nummer på prislappen utan bara namn till nästa år. 

• Saknas i utställningen kom som förslag smide, hantverk i papper, workshops, 

gästutställare. 

• Arbetsbeskrivningarna ansågs vara bra men behöver ändå på vissa förtydligas. 

Kassaredogörelse 

Kassören redovisade en kassabehållning på 15 000 kr och 1 195 kr i handkassan. 

 

 



Statistik 

• 3148 st besökare under perioden inklusive vernissagedagen (223 st). Det var 602 st 

färre än året innan. Dock gick försäljningen upp med nästan 21 000 kr. 

Till nästa år 

• Styrelsen kommer att se över vilka utställare som är aktuella för kommande år och 

besluta och meddela vederbörande vid styrelsemötet i februari. Styrelsen ska se till 

att bredden av hantverk/konst bevaras (förbättras). Antal utställare, vem, yta, 

mångfald, när vi kan lämna in alster/plocka upp. 

Öppettider 2019 

• Dagen efter midsommardagen vernissage 13-17 sedan alla dagar 11-17 t.o.m. andra 

söndagen i augusti. 

Övriga frågor 

• Aktivitetsbidraget betalas ut från Studiefrämjandet för att vi guidar ca 2 grupper om 

minst 5 i varje dag.  

• Förslag att det finns ett ”krav” att varje utställare någon gång under sommaren visar 

sin teknik. 

• Förslag att köpa in lagerhyllor, kompostgaller, krokar i taklist, hönsnät, fler 

”tavellinor”, fler dukar (Annika o Christina ansvarar), även att frimärken och diverse 

omkostnader betalas ut. 

Nästa möte 

Nästa möte för alla utställare blir den i maj. För styrelsen gäller den 16 februari 2019 i 

Härnösand. 

Mötet avslutades med ett stort tack för detta år. 
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Ordförande Monika Rundström  Justerare Annika Nyberg 
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Sekreterare Vivianne Perbo 



 

 


