
TIPE 90 KONSTKLUBB 

Dagordning för årsmöte den 16 mars 2022 
Årsmötet hålls onsdagen den 16 mars kl.18.30 i kommunhusets fullmäktigesal, Alli-
ancen. Från kl.18.00 finns tillfälle att titta på vinsterna i konstlotteriet.  Årsmötet in-
leds med att trubaduren Albin Lundblad underhåller med sång till gitarr. 
Mötesförhandlingarna avslutas med dragning i medlemslotteriet.  

§ 1. Val av ordförande vid årsmötet

§ 2. Val av sekreterare vid årsmötet

§ 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika
 rösträknare

§ 4. Stämmans stadgeenliga utlysande

§ 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021

§ 6. Revisorernas berättelse

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

§ 8. Styrelsen tillika valberedning redogör för förutsättningarna att få en 
 fulltalig styrelse

§ 9.  Fråga om upplösning av konstklubben.

§ 10.  Val av ordförande för ett år

§ 11.  Val av tre ordinarie ledamöter för två år

§ 12. Val av två ordinarie ledamöter för ett år (vakanta platser)

§ 13.  Val av en suppleant för två år

§ 14.  Val av en revisor för två år

§ 15.  Val av en revisorssuppleant för ett år

§ 16.  Val av valberedning för ett år med tre ledamöter, varav en sammankallande

§ 17.  Fastställande av medlemsavgift för år 2023

§ 18.  Fastställande av budget för år 2022

§ 19.  Övriga ärenden

§ 20.  Dragning i medlemslotteriet

§ 21.  Avslutning av mötet

Styrelsen 



TIPE 90 KONSTKLUBB 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021 
Styrelsen för Tipe 90 Konstklubb lämnar härmed verksamhetsberättelse för verk-
samhetsåret 2021. 

STYRELSEN 

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden; 25/3, 28/4, 25/8, 
22/9, 27/10 och 1/12. Styrelsen har sedan årsmötet 2021-03-15 bestått av följande 
personer: 

Ordförande Hans-Erik Åslin  

Vice ordförande Marie Söderberg 

Kassör Gull Bergström 

Sekreterare Marita Lundblad 

Ledamöter Christina Hjalte 

Suppleant Kerstin Höjvall 

Marja Liisa Taivassalo 

Revisorer Gudrun Fredén 

Ann Fredbäck 

Revisorssuppleant Imber Larsson 

Valberedning Vid årsmötet fick Styrelsen i uppdrag att fungera som valbered-
ning 

Inköpsnämnd Styrelsen har tjänstgjort som inköpsnämnd 

VÄGLEDANDE BESLUT FÖR 2020 

Årsmötets beslut § 8, 2021-09-15 

Vid årsmötet beskrevs svårigheterna att få till en fulltalig styrelse och valberedning. 
Årsmötet beslöt att styrelsen får jobba vidare även om det saknas någon ledamot.   

VERKSAMHET 

För att nå ut med information har vi under 2021 skickat ut fyra nyhetsbrev till med-
lemmarna via e-post.  Vi uppdaterar vår ”hemsida” med aktuell information av in-
tresse. Den kan nås om du skriver Tipe 90 i sökrutan överst på Timrå kommuns 
hemsida, www.timra.se.  

Som en följd av Covid-19 pandemins restriktionerna har verksamheten under året 
begränsats och medlemsaktiviteterna varit få.  Efter sommaren och när många fått 
två vaccindoser så kunde vår verksamhet starta upp mer normalt. Årsmötet kunde 
inte hållas förrän i september. Nedan redogörs för våra aktiviteter. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 15 september
Årsmötet hölls i kommunhuset.  Det var som vanligt välbesökt med ett 30-tal 
medlemmar närvarande.  Inför mötet kunde vi se på årets inköpta konst och 
därefter berättade Anna-Lena Nyström från Galleri Sinklar hur grafiska blad ar-
betas fram och visade hela processen med hjälp av enskilda färgtryck som till-
sammans bildar den färdiga bilden. Under mötesförhandlingarna pekade styrel-
sen på svårigheterna att värva nya medlemmar och att få ihop en fullvärdig sty-
relse. Som avslutning hade vi först sedvanlig konstlotteri med sammanlagt 26 
vinster, därefter en trevlig samvaro kring ”matiga” smörgåsar, dryck, kaffe och 
kaka.

 22 september
Vinnarna i medlemslotteriet träffades i kommunhuset och valde ut sina vinster. 
Många hade svårt att bestämma sig då allt var av intresse.

 13 oktober
12 medlemmar besökte Sundsvalls Konstförening som visade fantastiskt måleri 
av konstnären Åsa. Vi köpte inget då priserna var för höga. Därefter tog vi oss till 
Gambrinushallen för samvaro och mat.

 15 december
8 medlemmar besökte Sundsvalls Konstförenings Julutställning där vi fick se 
spännande verk i olika tekniker av 8 konstnärer. Vi köpte en akvarell av Martin 
Granlund och ett grafisk blad av Ulla-Carin Winter. Därefter stegade en hungrig 
kvartett till Stekhuset runt hörnet för att frossa i vällagad Filé Mignon Black and 
White mm.

 Under adventstiden har en vinst ur Adventskalendern lottats ut varje arbetsdag 
bland medlemmarna. Enligt kundtjänst i entrén som förmedlade vinsterna så 
blev alla vinnare glada och nöjda.
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Även vid andra tillfällen under året har konstverk köpts in.  Det gäller bl.a. konst av 
Stina Wirsén, Eva Hörnlund, Gunilla Englund, Anna Lundgren och Linda Lasson. 
Men även våra medlemskap i 1) Våga Se, och 2) Grafiska Sällskapet, har gett oss 
några grafiska blad. Sammanlagt 18 verk ska fördelas efter årsmötet 2022. 

Vid årsmötet sker en lottdragning som anger i vilken turordning medlemmarna i 
Tipe 90 Konstklubb kan välja bland konstverken.   

För vår verksamhet med dess betydelse både för konstintresset men även för ge-
menskapen har Timrå kommun sedan 2015 beviljat ett årligt bidrag om 10 000 kr. 
Föreningen förutsätter att detta stöd består.  Föreningen har skaffat ett eget 
”Swish” kopplat till föreningskontot på Handelsbanken för att underlätta inbetal-
ning av medlemsavgifter och ”skaffning” i samband med våra aktiviteter.  

Vid årets slut var vi 97 betalande medlemmar i Tipe 90 Konstklubb, vilket innebär 
ett medlemstapp om 9 personer under 2021. 16 personer avslutade sitt medlem-
skap och 7 nya tillkom under året. 
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Vårt mål är att verksamheten fortsätter att utvecklas i samklang med tiden så att 
medlemmarna kan lära känna nya konstströmningar och samtidigt luta sig mot den 
traditionella konsten.  Vi ser det som angeläget att arbeta för att öka medlemsan-
talet och särskilt locka yngre och nya kommunanställda till vår konstklubb.  Det är 
även angeläget att rekrytera fler som kan delta i verksamheten som ledamöter, re-
visorer och valberedning mm. Även aktiva politiska förtroendemän i nämnder och 
styrelser kan vara med i vår konstklubb. 

Nu hoppas vi i styrelsen att 2022 efter all vaccinering ger oss ny kraft att åter sam-
las kring konst och samvaro som vi saknat.  Det ska bli kul att åter träffas vid våra 
kommande aktiviteter. Stort tack till alla medlemmar i Tipe 90 konstklubb som stått 
ut under pandemins restriktioner. 

Timrå den 2 mars 2022 

Hans-Erik Åslin, ordförande Marie Söderberg, vice ordförande 

Gull Bergström, kassör Marita Lundblad, sekreterare 

Christina Hjalte, ledamot Kerstin Höjvall, suppleant 

Marja Liisa Taivassalo, suppleant 
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Förslag till budget för år 2022 

Budgeten för år 2022 utgår från föreningens kostnadsbild från tidigare år.  Intäkterna ut-
görs av medlemsavgifter och kommunbidrag.  Kommunbidraget uppgår till 10 000 kr och 
medlemsavgiften är 200 kr per år. 

Våra utgifter utgörs av kostnader för konstinköp, medlemskap i andra konstföreningar, 
bankavgift samt för våra aktiviteter under året.  Huvuddelen av inköpt konst och konst-
hantverk fördelas via medlemslotteriet på årsmötet.  Resten fördelas som vinster i ”Ad-
ventskalendern”.  

Föreningen har för närvarande 92 medlemmar men arbetar aktivt för att värva fler. Un-
der 2022 begränsas utrymmet för konstinköp till ca 16 200 kr under förutsättning att vi 
får in motsvarande medlemsavgifter.  År 2021 gjorde vi konstinköp för 19 570 kr.

Aktivitet Budget 2022

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 18 400,00
Kommunbidrag 10 000,00
Diverse intäkter 500,00
Summa intäkter 28 900,00

Verksamhetens kostnader
Konstinköp 16 200,00
Adventskalender 2 000,00
Medlemsavgifter i konstföreningar mm 5 400,00
Diverse kostnader 5 300,00
Summa kostnader 28 900,00

Timrå den 2 mars 2022 

Styrelsen i TIPE 90 Konstklubb 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2022 

Vid årsmötet 2021 beslöts att styrelsen fick fortsätta att fungera som valberedning 
under verksamhetsåret.  Detta förslag till val av styrelseledamöter m.fl. har således 
tagits fram av styrelsen. 

Valet till den nya styrelsen omfattar val av en ordförande för 1 år, tre ledamöter 
för 2 år, kompletteringsval 2 ledamöter för 1 år och en suppleant för 2 år.  Valet av 
revisorer omfattar val av en revisor för 2 år och en revisorssuppleant för 1 år.  Va-
let till valberedning omfattar med tre ledamöter för 1 år där en sammankallande 

Som framgår nedan så saknas två ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen 
trots att styrelsen försökt hitta nya ledamöter bland medlemmarna. Vårt förslag är 
att söka finna nya ledamöter under årsmötet. 

Till den nya styrelsen föreslås följande: 

Ordförande för 1 år 

Tre ledamöter för 2 år 

Två ledamöter för 1 år 

(Ledamot med 1 år kvar

En suppleant för 2 år 

(Suppleant med 1 år kvar 

Till revisorer föreslås följande: 

En revisor för 2 år  

(Revisor med 1 år kvar 

Hans-Erik Åslin (omval) 

Gull Bergström Marie Söderberg och Marita 
Lundblad (omval) 

Vakanta, varför årsmötet får föreslå 

Christina Hjalte) 

Kerstin Höjvall (omval) 

Marja Liisa Taivassalo) 

Ann Fredbäck (omval) 

Gudrun Fredén,) 

Imber Larsson, (omval) En revisorssuppleant för 1 år 

Till valberedning föreslås följande:

Tre ledamöter för 1 år 3 vakanser 

Timrå den 2 mars 2022 

Valberedningen/Styrelsen i TIPE 90 




