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INLEDNING 

 

 

Föreningens syfte är att genom anordnande av 

konstutställningar och föreläsningar om konst, 

utlottning av konstverk bland medlemmarna samt 

genom annan verksamhet som är lämplig, främja 

intresset för bildande konst. 
 

  



 
Vaggeryds Konstförening    

vaggerydskonstforening.se 
@vaggerydskonstforening    Sida 4 av 5 

ORGANISATION 
 

Ordinarie ledamöter 

Beata Vilkhed  ordförande  

Kina Moström sekreterare 

Ann Lund kassör 

Lena Hansson 

Birgitta Lilja 

Ingrid Siltala 

Hans Göransson 

Afshin Teimouri 

Maria Ygemar 

 

Suppleant  

Camilla Clemen Söderlund 

 

 

 

Antalet medlemmar i föreningen år 2020, 198 st 

Medlemsavgift 150 kr. 

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.  

 

INKÖPT KONST 
Styrelsen har köpt in 24 konstverk till den årliga Lotteridragningen för 39 500kr. 

 

Enskilda ledamöter har möjlighet att inköpa verk för en maximerad summa i samråd med de 

övriga i styrelsen.  

KONSTNÄRSBESÖK 
Lena Mellergårdh, Värnamo. 1 konstverk köptes in till lotteridragningen.  

Marianne Karlsson, Sevdabo, 2 konstverk köptes in till lotteridragningen. 

CORONAPANDEMI 
2020 års verksamhet har påverkats av den globala Covid-19 pandemin utifrån 

Folkhälsomyndighetens restriktioner. Detta har inneburit att styrelsen har fått flytta fram 

planerade aktiviteter som konstresa och utställning med konstnär. 

 

Vi en lättnad kring pandemin och restriktioner var föreningen representerad under 

konstrundan och samlingsutställningen som Vaggeryds kommun anordnade på kommunhuset 

Skillingehus med information om föreningen.   
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KONSTRUNDA 2-3 OKTOBER 
Under rundan köpte styrelsen in konstverk från 13 lokala konstnärer till lotteridragningen 

inför årsmötet 2021. 

VUXENVANDRING 
 28 och 29 augusti mellan kl.20:30- 01:00 deltog styrelsens ledamöter och representerade 

konstföreningen i kommunens satsning om att skapa en tryggare platser där ungdomar 

befinner sig i Vaggeryd och Skillingaryd med omnejd. 

 

För deltagandet fick föreningen ett arvode på 6 000 kr. För arvodet valde styrelsen att 

investera i en bärbar mikrofon och högtalare för 1 500 kr som ska kunna användas vid 

framtida möten, resterande del har används till konstinköp.  

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Styrelsen har sedan 2018 diskuterat olika vägar till att främja intresset för bildande konst och 

för att lyfta de ungdomar som är konstnärligt intresserade och aktiva.  

 

Vid årsmötet 26 februari 2020 fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för 

ett ungdomsstipendium inför årsmötet 2021 som ska ske den 3 mars.   

REGELVERK 
STADGAR för VAGGERYDS KONSTFÖRENING. 

GDPR  
Policy för e-post och sociala medier 
 

 

Styrelsen Vaggeryd 2021-03-03 

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

Beata Vilkhed, ordförande   ...............................................................................  

Kina Moström, sekreterare   ...............................................................................  

Ann Lund, kassör  ...............................................................................  

Lena Hansson  ...............................................................................  

Birgitta Lilja  ...............................................................................  

Ingrid Siltala  ...............................................................................  

Afshin Teimouri  ...............................................................................  

Hans Göransson  ...............................................................................  

Maria Ygemar  ...............................................................................  


