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Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 st protokollförda sammanträden och
däremellan även träffats för gemensamma konstinköp och administrativa arbetsmöten.

Styrelsearbete

Styrelsens arbete sker helt och hållet på ideell grund. Således utgår inget arvode till
ledamöterna.

Årsmöte 2015

Årsmötet hölls den 12 mars 2015 i Stadshuset.

Inköp

Styrelsen köper in konstverk genom Galleri Backlund i Göteborg, Black & White Art i
Halmstad, Bohuskonst på Bohus-Björkö, vid besök hos enskilda etablerade konstnärer
och på Konstrundan i Halland under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Information

Ledamoten i konstföreningens styrelse, sedan många år, Ulla Petterson Morsing avled
efter en tids sjukdom. Cecilia Larsson, ledamot i styrelsen, lämnade styrelsen på grund
av flytt till Stockholm.
Under året har en hemsida, www.komikonst.se, tagits fram genom Paul Sirugo och vi
har startat en Facebook-sida kopplad till hemsidan. Medlemsmatrikeln är kopplad till
hemsidan som kompletterats med medlemmarnas e-postadresser bland annat för att
styrelsen ska kunna skicka ett nyhetsbrev med e-post när vi har en aktivitet på gång
eller av annan anledning behöver nå medlemmarna. Medlemmarna når styrelsen
genom vår nya e-postadress info@komikonst.se. Genom dessa åtgärder har
styrelsens möjligheter till kommunikation med medlemmarna avsevärt förbättrats.
Förhoppningen är att den bättre kommunikationen med medlemmarna ska öka
engagemanget i föreningen och locka fler att gå med i föreningen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under året varit 30 kronor i månaden.

Medlemmar

Medlemsantalet varierar över året, 2015 var vi 525 medlemmar.
Föreningen har även stödmedlemmar, medlemmar som gått i pension och som väljer
att vara kvar i föreningen. Stödmedlem kan även förtroendevalda politiker bli.

Utlottning

Den årliga dragningen av vinnare sker, från år 2015, via en automatiskt genererad
dragning via hemsidans lotterifunktion.
Antalet vinster ska motsvara 10 procent av medlemsantalet, antalet vinnare varierar
därför något från år till år.
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Utställning

Vinstutdelning i årslotteriet var på Fyren. Vinsterna hängdes upp 14 dagar före
utdelningen. Här kunde vinnarna i lugn och ro bese konstverken så att de har en
uppfattning om vinstföremålen. Allmänheten ges också tillfälle att ta del av
utställningen och föreningen får förhoppningsvis lite PR på detta sätt

Aktiviteter under verksamhetsåret

Pröva på kurs hos keramiker Lorena i Kungsbacka. Intresset var stort hos
medlemmarna så det blev tre tillfällen.
Besök på Göteborgs Konstmuseum med guidad tur var den andra intressanta
medlemsaktiviteten.

Syfte och målsättning

Mål för Kom i Konst är att VÄCKA, UNDERHÅLLA och UTBREDA intresset för konst
hos de anställda i Kungsbacka kommun.
I detta syfte vill föreningen:
•
•
•

Ordna utställningar, studieresor för medlemmar och deras anhöriga
Ordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst
och därmed besläktade frågor
Ordna utlottning av inköpta konstverk

Styrelsen bedömer att föreningens syfte och målsättning i huvudsak uppnåtts för
verksamhetsåret.
Till alla lyckliga vinnarna vill vi också önska att någon favorit finns kvar när det är dags
att välja bland utställda konstverk.
Kungsbacka i februari 2016
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