
Styrelsemöte för Höga kusten konst och hantverk i Mjällom den 4 maj 2019  

Plats: Ullånger 

Närvarande: Monika Rundström, Vivianne Perbo, Inger Edvall, Louise Jansson, Annika Nyberg. 

Årets utställare 20 hantverkare (varav 2 st nya) och 7 konstnärer (varav 2 st nya). 

Inköp  Annika har köpt in 11,5 meter svart linnetyg till nya dukar. 

Vivi har köpt in en vit hylla till hantverket för 200 kr. Kanske kan vi köpa 

in en till av Annika. 

Ytterligare inköp som behöver göras är kassar, kvittoblock, linor och 

kompostnät. 

Avgifter/hyra  Hyran är som förut 500 kr eftersom byaföreningen inte meddelat annat. 

  Medlemsavgift 50 kr. 

Avgift för betalkortsterminal 200 kr. Efter uträkning från 2018 som var 

första året behöver avgiften höjas för att täcka kostnaderna. 

Är du en grupp betalas hyra 500 kr sedan enskild medlemsavgift och 

avgift för betalkortsterminalen (50+200=250 kr/person). 

Annonsering  Vi i Nordingrå – Vivi 

   TÅ – Marie tillfrågas 

  Sommarbilaga innan den 19/5 – Monika 

  Nordingrå hemsida – Vivi 

  Facebook – alla utställare 

Kassa Vid fel i kassan efter dagens slut beslutade styrelsen att alla har ansvar 

att se till att kassan stämmer innan man går hem. Vid fel får utställaren 

kompensera bristen. 

Antal dagar 23/6 är alla som kan på utställningen. 

 24/6-1/7 en person ansvarar. 

 2/7-11/8 två personer ansvarar. Viktigt att nya/ovana utställare sitter 

med någon som är van. 

 Ca 3 dagar per person. 

Uppackning Tid för uppsättning sattes till två helger 8-9/6 och 15-16/6 mellan kl 11-

16.  

Sista dagen Vi får inte börja plocka bort våra alster före kl.17 den 11/8. 

Regler  Vid varje utställares bord kommer en lapp att finnas som hjälp hur du 

kan disponera ytan runt omkring. Vivi skriver en sådan.  

 



Föreningsmötet På mötet den 25/5 ska det finnas en lista för kryssalternativ om man 

önskar golvyta, väggyta, bordsyta, hyllplats, m.m. 

 Godkännande av personuppgifter. 

 Lista för bankuppgifter till kassören. 

Studieförbund Annika kollar upp med Kent hur det är med studieförbundets bidrag. 

 

 

 

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

Ordförande Monika Rundström  Sekreterare Vivianne Perbo 

 

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

Justerar 

  


