
Protokoll från möte med Höga Kusten Konst & Hantverk i Mjällom den 20/8 2017 

Närvarande: Marie Wikström, Pia Sjölund, Ann-Marie Eriksson, Anna-Karin Wessman (Akizz), Josefin Lopez, Annika 

Nyberg, Christina F Norlander, Inger Edvall, Åsa Nordlander, Louise Jansson, Vivianne Perbo, Monika Rundström, 

Kent Royson Karlsson. 

1. Annika Nyberg valdes att justera protokollet. 

2. Redovisning utifrån utvärderingar som inkommit (7st). 

 Antal utställare:  

• Max 30 st och en mångfald. Årets antal var 24 st. 

Utställningsplats:  

• De flesta var nöjda. 

Rutiner: 

▪ Bättre städning av lokalerna av alla. 

▪ Bättre på att snygga till utställningsborden. 

▪ Information till nya utställare bör ske innan vernissagedagen. 

▪ Måste vara tydlig prismärkning och försäljarens namn. 

Kontakt med andra utställare: 

▪ Bra när man satt två.  

▪ Bra om fler kom på vernissagedagen. 

Information innan start: 

▪ Vem ansvarar för vad? 

▪ Viktigt att utställaren själv frågar om något är oklart. 

▪ Annars ok. 

Marknadsföring: 

▪ Svårt med skyltar då de plockas bort och måste hämtas. 

▪ Banderoll som skulle sitta i Gallsäter kommer att kollas upp till nästa år att istället sitta i 

Ullånger, Kent ansvarar för det. 

▪ Mer på Facebook. 

▪ Verkar som det funkat bra då det kommit mycket folk. 

▪ Vad ska stå på affischen? Lägga till försäljning och Nordingrå efter Mjällom. 

▪ Även till nästa år sätta upp affisch eller öppettider på skyltarna. 

▪ Information/annons har funnits 2017 på Byaföreningens hemsida, nordingrå.nu, affischer, 

Sommartidningen, Tidningen Ångermanland (annons innan start och en artikel). 130 

affischer trycktes upp med tanke att alla skulle sätta upp 5 st var. 

Förbättringar: 

• Förslag att flytta kassabordet då man inte kunde ha överblick över lokalerna, men det funkar 

bättre då man är två.  

• Nytt städmaterial. Annika och Christina ordnar med detta och har då ett gemensamt städrum 

med Vävstugan. 

• Önskemål om mer skiftande hantverk som smide, keramik, trä, ljus, blandteknik. 

• Vad är konstverk/hantverk? Hur definieras det? Frågan går till utställningsansvariga att 

fundera på.  

 



Lokalerna: 

▪ Svårt att överblicka de två små rummen. Ev. förtäta utställningen. 

▪ Kassans placering var ej bra. 

▪ Bra fördelning mellan konst 6 hantverk 

▪ I rummet där foton är (Tonys foton) bör det tänkas på vad som passar in där. 

▪ Större samlingsbord till nästa år. 

▪ Sameutställningen var uppskattad. 

 Lotteri: 

• Att endast ha på vernissagedagen upplevdes  positivt men var även efterfrågat. 

Busslaster: 

• Har varit två busslaster i år. 

Visitkort: 

• Bra om alla har visitkort. 

Antal dagar att sitta: 

• Ok för de flesta.  

• Bra med dubbelpass i juli. 

• Frågan inför nästa år är om vi kan sälja nåt pass.  

Kortläsare: 

• Har varit ett måste. 

• 80 % har betalats med kort och 20 % kontant. Men behövs bättre information.  

• Hyran är på 2500 kr för 2 månader. Banken tar en avgift på1 % av försäljningsbeloppet.  

• Föreslogs att vi betalar 50 kr i kortavgift 2018. Vi tar beslut om det på nästa årsmöte. 

Övrigt: 

▪ Fönster bör putsas. 

▪ Hyllor så att borden inte blir så platta. 

▪ Hönsnät att sätta på väggar, brädor, m.m. 

 

3. Marknadsföring av sina egna produkter 

• Vi kan ha information om oss själva och om vår produkt om den inte är större än ett A4 och 

följer utställningens färgsättning. 

4. Statistik 

• Antal besökare år 2017 totalt 3950 st (821 st  fler än år 2016). Försäljningen (det som betalats 

genom kassan) har varit år 2017 212 000 kr 141 000 kr år 2016).  

5. Kassaredogörelse 

• Försäljningen har ökat med 52 %. 659 köp (948 poster). Ett snitt på 424 kr/dag. Endast några 

missar (5 st). Kassören uttryckte sin glädje över resultatet.  

6. Utställare 2018 

• Vivianne skickar i januari ut en förfrågan via mail till 2017 års utställare för att veta vem som 

vill vara med även 2018.  

7. Marknadsföring 

• Den folder som Byaföreningen/Kulturfabriken har är den som vi är med och marknadsför oss i. 

Kent kollar upp. 

• Inga nya skyltar behöver köpas in. 

• Förslag på att en stämpel och klistermärke att sätta på våra påsar ska inköpas. Marie kollar 

upp. 



8. Ansvarsgrupper 

• För att underlätta att kunna ta på sig nya uppgifter och veta vad som krävs görs olika 

”arbetsbeskrivningar” för varje grupp. Man kan vara i flera grupper. Dessa delas ut i början av 

året 2018. Vid förfrågan om att vara med har utställaren möjlighet att önska/ta på sig en 

uppgift. I dagsläget finns 9 st grupper. Marknadsföring, Utställningsansvarig, Skyltgrupp, 

Vernissagedagen, Bemanningsansvarig, Betalningsmetod, Hemsida, Lotteri, Information 

(affischer m.m.). 

Öppettider 2018 

• 24/6 -12/8, kl. 11-17 

Stadgeändring 

• Förslag om stadgeändring av årsmötets sista dag som varit senast mars månad slut ska istället 

bli innan maj månads slut. Ett första togs på årsmötet i maj 2017. Efter omröstning gick 

förslaget igenom om en stadgeändring att årsmöte ska ske innan maj månads slut. 

Övriga frågor 

• Hyra till byaföreningen är i dagsläget oförändrat 500 kr per säsong/utställare. 

• Om kassan inte stämmer beslutades om att för sommaren 2017 ska föreningen stå för den 

kostnaden.  

• Aktivitetsbidraget som innebär en guidad visning i 30 minuter per dag sätts in på föreningens 

konto. Kent håller i den kontakten med studiefrämjandet. 

• Endast en sak har meddelats försvunnit/stulits. Ett armband av Josefin. 

Nästa möte 

• Lördagen den 24/2 kl. 13.00 i Härnösand, Lindvägen 1. 

Mötet avslutas 

• Ordförande Monika avslutar det 3 timmar långa mötet och tackar alla för att de kommit.   

 

 

 

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

Sekreterare Vivianne Perbo   Ordförande Monika Rundström 

 

 

 

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

Justerare Annika Nyberg 

 

 

 

 


