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PROTOKOLL  
fört vid Karolinska Konstföreningens styrelsemöte den 6 oktober 2020. 

På grund av rådande Coronapandemi var detta ett kombinerat telefon, Zoom och 

fysiskt möte. 

 

 

Närvarande  

     Birgitta Mörk 

     Kerstin Florell 

     Evi Gustavson-Kadaka  

     Torbjörn Wänn                   

Lotta Mathiesen, Zoom  

Eva Lorentzon, Zoom 

Vibeke Sparring, Zoom 

Inga-Lena Wivall, Zoom 

   

 

Ärende                                                      Beslut/åtgärd 

 

§1   Mötets öppnande 

 

§2   Godkännande av dagordning 

 

Birgitta M förklarade mötet öppnat. 

 

Dagordningen godkändes.  

 

§3   Val av protokollförare 

 

§4   Anmälda förhinder 

 

 

 

§5   Genomgång av föregående protokoll 

 

§6    Inkommande och utgående handlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7   Rapporter 

   a) aktivitetsgrupp 

  

 

 

Inga-Lena valdes 

 

Marianne Fridblom, Mona Lundgren, Ann-Britt Wikström, 

Agneta Granstrand, Birgitta Hedberg, Cicki Blomquist, och 

Lars Helin.  

  

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

• Brev från NKS om att ekonomin är så dålig, så de 

kan inte sponsra konstföreningen med ett bidrag. 

• Mejl från Riksförbundet Sveriges konstföreningar 

dels om deras nya hemsida dels att konstföreningar 

kan få en egen kostnadsfri hemsida på en plattform 

som drivs av dem. 

• Inbjudan från arbetskollektivet Kapsylen ateljéer till 

en visning och presentation av deras olika 

konstnärsskap. 

 

 

Två konstvandringar har ägt rum på Söder, tyvärr flera 

avbokningar så det blev förlust för föreningen. 

Visningen av Pär Engsheden och Sara Danius 

Nobelklänningar på Nationalmuseum är preliminärbokad 
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 b) informationsgrupp 

 

 

 

 

 

 

 c) inköpsgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) utbildningsgrupp 

    

e) vår- och höstavslutning 

 

§ 8 Ekonomi 

 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

§ 10 Datum för nästa möte  

 

 

 

 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 

      

 Vid protokollet 

      

Inga-Lena Wivall 

till torsdagen den 28 januari 2021 

En digital konstvisning och föreläsning planeras med 

konstnären Helena Brunius. Kostnad för den visningen sätts 

till 50 kr per besökare. Vibeke bokar datum vecka 45 eller 

46.  

 

Nya hemsidan är under arbete, Vibeke lägger in mer 

information och hela styrelsen måste få tillgång till 

uppdateringar på hemsidan.  

Konstföreningen kommer att skicka ut ett brev till alla 

medlemmar om den digitala konstvisningen och om de två 

dragningarna i konstlotteriet. 

 

 Två gallerier kommer att besökas för inköp, Nylunds 

Konst & Ram den 12 oktober och Galleri Helle den 27 

oktober. Vi har cirka 20 konstverk redan inköpta. I höst 

kommer två dragningar i konstlotteriet att äga rum. 

Lokalfrågan är fortfarande ett stort problem, vi har inte 

möjlighet att visa tavlorna innan dagen för utdelningen. 

Vinsterna kommer att fotograferas och skickas till vinnarna 

digitalt. Det kommer att finnas möjlighet att se verken 

någon timme innan utdelningen. Utdelningen kommer att 

organiseras Coronasäkert, vinnarna delas upp i smågrupper, 

så ingen trängsel uppstår. Förhoppningsvis kan vi använda 

föreläsningssalen på CCK och preliminärt kommer 

utdelningarna att ske onsdagen den 11 november och 

tisdagen den 8 december. 

 

Inget att rapportera. 

 

Höstavslutningen kommer att ställas in. 

 

Kerstin gick igenom ekonomin. Vi har tappat en del 

medlemmar i år. Tre aktiviteter som ägt rum i år har gått 

med förlust på grund av många avbokningar. 

 

Ingen övrig fråga. 

 

Tisdagen den 12 januari 2021 kl 17.00 på NKS, 

konferensrum Björnen, hiss D till plan 11, kvarter D11-54. 

Troligen kommer även nästa möte att ske både fysiskt och  

digitalt och förhoppningsvis kan alla styrelsemedlemmar  

delta om både Zoom och deltagande på telefon erbjuds. 

 

Birgitta M förklarade mötet avslutat. 

 

 

      Justeras 

 

     Birgitta Mörk 

  

 


