
Anteckningar från möte inför sommarutställning 2018 på 

Kulturfabriken 19/5  

 

1. I år blir vi 30 utställare, varav 22 hantverkare, 6 st konstnärer (varav 1 foto) och 2 foto. 

 

2. Information om föreningen Höga Kusten Konst & Hantverk i Mjällom. För att kunna ställa ut 

måste man vara medlem i föreningen, medlemsavgiften är 50 kr per person. 50 kr betalar vi 

till kortläsaren och 500 kr i hyra till byaföreningen som äger lokalerna. Det blir då en avgift på 

600 kr. Är man fler, som en grupp, betalar alla medlemsavgift men hyran räknas som en. 

 

 

3. Nya arbetsbeskrivningar är gjorda så att vi lättare kan fördela ut uppgifter. 

• Bemanning (att innan utställningen börjar se över att alla arbetspass är bokade) – 

Monika Rundström och Marie Wikström 

• Betalningsmetod (kortmaskin) - Marie Wikström 

• Informationspärm (finns en pärm med information om rutiner, kontaktlista, m.m.) – 

Vivi Perbo 

• Skyltar (ska sättas upp i Nordingrå på väl valda ställen, alla som kan hjälps åt)  – 

Michael Sandström 

• Vernissage (inköp, ordna med talare, ställa i ordning, m.m.) – Lisa Larsson m.fl. 

• Lotteri – Ingela Billberg 

• Utställningsansvariga/kontaktperson – konst Kent Karlsson & Vivi Perbo, Hantverk 

Inger Edvall & Pia Sjölund och ev Anna-Karin Wessman. 

• Hemsida – Monika Rundström & Ann Isaksson 

• Affischer och annan info (tryckning och inköp av lamineringsfickor så att alla kan 

laminera och ta med sig ca 5 st affischer att sätta upp, lista kommer att finnas) – Vivi 

Perbo 

• Marknadsföring (annonsering, allas fb, hemsidor, m.m.) – Vivi, Marie plus att alla 

hjälps åt med de informationskanaler vi har. 

 

4. I caféet kommer Emelie att jobba vardagar och Rickard på helgen. Har öppet 11-17. 

 

5. Monika informerar om hur vi bokar våra pass på hemsidan www.hogakustenkonsthall.se. 

Alla får en egen inloggning av Monika. Vid frågor så kontakta gärna Monika så hjälper hon till. 

Alla pass måste vara bokade innan vernissagedagen.  Ett tips som ny är ju att sätta sig på ett 

arbetspass tillsammans med någon som har varit med tidigare. 
 

                                                                                                                                                                                          

6. Våra öppettider är 26/6-12/8 kl.11-17. Vernissagedagen 13-17. Då alla som kan är med dels 

för att också få möjlighet att träna på kassarutiner m.m. Då är det bra om man kan komma 

redan kl.11 på fm. för att hjälpas åt med det sista. 

 

7. Det beslutades att ha lotteri alla dagar.  
 

 

8. Arbetsdagar är 3 st. I juni 1 person per pass, i juli och augusti arbetar vi 2 stycken. 

http://www.hogakustenkonsthall.se/


 

9. Varje år får vi bidrag från Studiefrämjandet för guidade turer. Viktigt att vi alla är medveten 

om detta. Enligt överenskommet lokalt så vet de (studiefrämjandet) att vi guidar under hela 

dagen men det räknas som guidad tur med minst 5 st i 30 minuter. 

 

 

10. Det är viktigt att vi ser till att lokalerna är fräscha inför varje arbetspass. När du avslutar en 

arbetsdag ska det vara fint. Även att utställningsborden ser bra ut. Många utställare kan ha 

extra påfyllnadsgrejer under borden eller i ett av våra förråd. 

 

11. Blommor kan finnas i stora rummet (hantverkssalen) men inte i de övriga under sommaren. 

Det skräpar ner och tar sån tid att plocka undan. Under vernissagedagen är det dock ok med 

blommor i andra rum. 
 

 

12. Etiketter att stryka på dukar är inköpta och Annika ska beställa 30 meter av det svarta tyget. 

Pia tog på sig att fålla dukarna. 

 

13. Ingen placering av utställare gjordes i dag men Inger och Pia tog emot information om behov 

som varje utställare har angående väggyta, bord, golvyta, speciella ställningar, m.m. De 

kommer att göra en placering utifrån det. 
 

 

14. Start för att påbörja att sätta upp sina alster är den 4/6 och ska vara klart den 17/7. Kontakta 

Kent eller Pia i första hand för nyckel. Se kontaktlista. 

 

 

Hoppas jag fick med allt!  

Vivianne 

 

 

 


