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Nyhetsbrev 2021-2 

Hej alla medlemmar i Tipe 90 Konstklubb! Visst mår vi bra nu efter snart två 
vaccinsprutor mot Coronan? Vi är på väg in i en härlig sommar med mycket 
värme, blomster och friska bad samt tid att träffa släkt och vänner. Grilloset 
sprider sig sakta över villakvarteren, och de som kan tar en efterlängtad tur 
till varmare länder eller till den svalare fjällvärlden. 

Tipe-styrelsen har haft sitt andra styrelsemöte den 28 april och beslöt då att 
vi ska hålla vårt årsmöte den 15 september 2021 i fullmäktigesalen som va-
ligt. Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna så har vi vidtalat Anna-Lena 
Huss Nyström från Galleri Sinklar att komma och berätta om hur grafiska 
blad tas fram och hur man ska betrakta dem i jämförelse med andra tryck-
metoder. Mötet avslutas som sedvanligt med lottdragning i konstlotteriet 
och efterföljande sittning. Kallelsen till Årsmötet skickas ut senast den 1/9.  

Tre av våra styrelsemedlemmar har aviserat att de inte är aktuella för omval.  
Så nu vänder vi oss till dig som inser värdet av vår förening att anmäla ditt 
intresse till någon i styrelsen, eller via e-post till hasse.aslin@telia.com . Du 
kan bli ledamot, suppleant eller annat av betydelse för föreningen. Vi har ett 
glatt, öppet och kravlöst arbetssätt i styrelsen och du är mycket välkommen! 

Tipe 90 har i dagsläget ca 100 medlemmar. Du som läser detta och jobbar 
aktivt i kommunen bör kunna värva några fler till klubben. Ta som din upp-
gift att lyfta frågan med 5-10 medarbetare så får vi se vad det blir för resul-
tat. 

När väl årsmötet är avklarat planerar vi för att ha fler aktiviteter under hös-
ten. Här följer några som kan bli aktuella. Mer info kommer när vi vet mer 
och spikat datum. 

1. Black & White Art är intresserad att komma och visa konst. De har fö-
reslagit tisdagen den 28 september vilket skulle passa bra. Då kommer 
vi tillsammans att göra ett större inköp. 

2. Under hösten kan vi fundera över att ha aktiviteter i samband med att 
Åsa Larsson, 8-17/10, alternativt Björn Gimstedt, 5-14/11, ställer ut på 
Sundsvalls konstförening.  

3. Den 10-19 december är det Julutställningen på Sundsvalls konstföre-
ning som kan vara av intresse. Sundsvalls konstförening har ett digert 
program hösten 2021. 

mailto:hasse.aslin@telia.com
https://sundsvallskonstforening.se/program-hoesten-2016
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Om du har idéer och synpunkter på verksamheten så går det bra att med-
dela mig på e-post hasse.aslin@telia.com så tar vi upp det i styrelsen.  

Mer information om verksamheten hittar du genom att söka upp 
www.timra.se, och sedan skriva Tipe 90 i sök-rutan överst. Här är också full-
ständig adress: 

http://www.timra.se/upplevagora/kultur/tipe90.4.51e6b6b16fe915e2b68fa.
html 

Vi ser fram emot att ses igen vid årsmötet!  

Varma hälsningar,  

 

Styrelsen / Hasse Åslin 
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