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Konstklubben TIPE 90 välkomnar dig till 

30-års-jubileum och Årsmöte 
onsdagen den 26 februari 2020 

Dagens viktiga fråga gäller klubbens fortlevnad!  
Vi håller till i kommunhusets fullmäktigesal och startar kl. 18.30. Men du 
bör komma redan 18.00 för att förhandstitta på konsten vi köpt under året.  

Detta Jubileumsår gästas årsmötet av folkmusikanterna Monica Turesson 
och Tobias Öhlund som på fiol och nyckelharpa underhåller med gånglåtar, 
polskor och buskspel så det blir livat och glatt bland kaffeborden. 
 

Här är kvällens ungefärliga körschema: 

18.00  Konstlotteriets konst visas i fullmäktigesalen. 

18.30  Årsmötet startar med att vi får lyssna till Monica Turesson och Tobias 
Öhlund som spelar och berättar om sin musik.  De återkommer med mer 
musik vid supén. 

19.00 Vid årsmötesförhandlingarna redogörs för årets verksamhet.  Sedan tar vi 
upp frågan om klubben ska upplösas eller inte.  Mer information om detta 
finns i verksamhetsberättelsen för 2019 som bifogas denna inbjudan. 

 Om beslutet innebär att klubben lever vidare så följer val av styrelse, reviso-
rer samt beslut om budget. Förhandlingarna avslutas med dragningen i 
konstlotteriet.  Vinnarna meddelas sedan personligen så de kan delta vid 
konstval / prisutdelning torsdagen den 12 mars. 

20.00  Därefter övergår vi till att festa tillsammans kring dukade bord.  Konstklub-
ben bjuder på ”någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska 
och att hålla kär”, så´nt vi alla begär. 

Anmäl dig SENAST tisdagen den 18 februari till 

Asta Meijer Katarina Johansson Borg 

astameijer@outlook.com katarina.johansson.borg@timra.se 

57 02 84, 073-030 37 89 

Varma hälsningar 

Styrelsen TIPE-90 
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Dagordning för årsmöte den 26 februari 2020  
 

Årsmötet hålls onsdagen den 26 februari kl.18.30 i kommunhusets fullmäktigesal, 
Alliancen. Från kl.18.00 finns tillfälle att titta på vinsterna i konstlotteriet.  Årsmötet 
inleds med ett musikintermezzo av folkmusikanterna Monica Turesson, fiol, och To-
bias Öhlund, nyckelharpor. Mötesförhandlingarna avslutas med dragning i medlems-
lotteriet.  

 

§ 1. Val av ordförande vid årsmötet 

§ 2. Val av sekreterare vid årsmötet 

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

§ 4. Stämmans stadgeenliga utlysande 

§ 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2019 

§ 6. Revisorernas berättelse 

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

§ 8. Fråga om upplösning av konstklubben; mer information finns i verksamhets-
berättelsen 2019.  Styrelsen tillika valberedning redogör för förutsättningarna 
att få en fulltalig styrelse och medlemsantalets utveckling. 

§ 9. Val av ordförande för ett år 

§ 10. Val av tre ordinarie ledamöter för två år 

§ 11. Kompletteringsval en ledamot för ett år 

§ 12. Val av en suppleant för två år 

§ 13. Val av en revisor för två år 

§ 14. Val av en revisorssuppleant för ett år 

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

§ 16. Fastställande av medlemsavgift för år 2021 

§ 17. Fastställande av budget för år 2020 

§ 18. Övriga ärenden 

§ 19. Dragning i medlemslotteriet 

§ 20. Avslutning av mötet 

 

Styrelsen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

Styrelsen för Tipe 90 Konstklubb lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhets-
året 2019. 

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden; 23/1, 26/2, 26/3, 24/4, 
11/9 och 6/11. Styrelsen har sedan årsmötet 2018–03–15 bestått av följande personer: 

 

Ordförande Hans-Erik Åslin  

Vice ordförande Carin Berglund 

Kassör Gull Bergström 

Sekreterare Barbro Öberg  

Ledamöter Katarina Johansson Borg 

 Asta Meijer  

 Weii Smedlund 

Suppleant Christina Berglund 

 Marianne Wikström 

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 2019 

Årsmötets beslut § 17 2019-03-15 

Vid årsmötet väcktes frågan om upplösande av Tipe 90 konstklubb. Det skedde mot bak-
grund av vikande medlemsantal och svårigheter att rekrytera nya ledamöter och ta fram 
en ny valberedning. Upplösning kan ske efter omröstning vid två på varandra följande 
årsmöten där två tredjedelar av de närvarande medlemmarna röstar för en upplösning. 

Vid den första omröstningen blev utfallet en majoritet för upplösning av föreningen.  Det 
får till följd att en ny omröstning i denna fråga ska ske vid kommande årsmöte 2020. 

Vidare fördes en diskussion om insatser för att nå ut via sociala medier och timranätet till 
och öka intresset bland de anställda. 
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VERKSAMHET 

Under året har följande utställningsbesök, konstkvällar och gallerivandringar anordnats för 
medlemmarna:  

 13 februari 

10 medlemmar besökte två utställningar, dels Björn Gimstedts ”Fundamenta” på Kul-
turmagasinet och dels Lennart Samors utställning på Galleri Sjögatan 7. Sedan tog vi 
en bit mat på Taste of India. 

 13 mars 

Årsmötet hölls i kommunhuset.  Årsmötet var som vanligt välbesökt med 26 närva-
rande medlemmar.  Inledningsvis berättade Staffan Abramsson engagerat om Y-ets 
framtid. Efter årsmötet serverades sallad, dryck mm.  

 26 mars 

Vinnarna i medlemslotteriet träffades i kommunhuset och valde ut sina vinster.  

 9 april 

Biblioteket i Timrå visar utställningen JÄMTLAND - MEDELPAD med konst av 12 konst-
närer från Jämtland och Medelpad. Vi, 27 medlemmar, träffar konstnären Eeva-Liisa 
Holappa-Jonsson som vi köper tre tavlor av. 

 14 maj 

Vi var 16 medlemmar som gjorde ett uppskattat studiebesök i keramikern Ann-
Cathrine Karlstrands ateljé i Klingsta. Vi köpte 2 keramikföremål. 

 26 september 

23 medlemmar besökte kommunhuset i Timrå där konstnären Bo Lidgren från Härnö-
sand visade målningar och berättade om sitt måleri och sina målarresor på Lofoten 
och i Europa. Vi köpte in tre av hans verk. Därefter lite trivsamt samkväm med läckra 
tunnbrödsrullar och kaffe. 

 17 oktober 

10 medlemmar besökte GRAFISKA SÄLLSKAPETS utställning ”Råd till konst” i IN-
gallerian i Sundsvall.  Därefter sökte vi oss till Bishop Arms för få något i magen.  

 27 november 

17 medlemmar besöker Sundsvall Konstförenings Julutställning på Trädgårdsgatan 20 
där flera konstnärer var representerade. Vi köpte en fruktkorg och en ljusstake i smi-
desjärn samt ett keramikfat. Sedan bar det av till E-street med flera goda rätter.   

 Under adventstiden har en vinst ur Adventskalendern lottats ut varje arbetsdag bland 
medlemmarna. 

Vid de olika medlemsträffarna har runt 10–30 medlemmar deltagit.  De flesta arrange-
mangen har även innehållit en stunds samvaro med förtäring av skilda slag.  Vi har en 
mycket aktiv klubb med stort engagemang bland medlemmarna vid våra aktiviteter. 
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Under året har många konstverk köpts in, framförallt vid aktiviteterna ovan där medlem-
marna har röstat fram de inköp som gjorts. Men även våra medlemskap i 1) Våga Se, 2) 
Grafiska Sällskapet, 3) Sundsvalls konstförening och 4) Y-ets Framtid, har gett oss några 
grafiska blad. Sammanlagt 21 verk ska fördelas efter årsmötet 2020. 

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 gemen-
skapen har Timrå kommun sedan 2015 beviljat ett årligt bidrag om 10 000 kr.  Föreningen 
förutsätter att detta stöd består. 

Vid årets slut var vi 114 betalande medlemmar i Tipe 90 Konstklubb, vilket innebär ett 
medlemstapp om 15 personer under 2019. 21 personer avslutade sitt medlemskap och 6 
nya tillkom under året. Klubben har i flera omgångar tagit nya initiativ med utskick till 
kommunanställda och via ”blänkare” på kommunens hemsida försökt att värva fler att bli 
medlemmar bland de yrkesverksamma. Klubbens fick en ”hemsida” som kunde nås via 
Timrå kommuns hemsida.  Den kan inte nås för tillfället efter senaste förändringar. 

Styrelsen har försökt upprätthålla en bra och varierad verksamhet under året. De olika ak-
tiviteterna har planerats och genomförts på ett härligt sätt gemensamt i styrelsen.  

Vårt mål är att verksamheten fortsätter att utvecklas i samklang med tiden så att med-
lemmarna kan lära känna nya konstströmningar och samtidigt luta sig mot den tradition-
ella konsten.  Vi ser det som angeläget att arbeta för att öka medlemsantalet och särskilt 
locka yngre och nya kommunanställda till vår konstklubb.  Det är även angeläget att rekry-
tera fler som kan delta i verksamheten som ledamöter, revisorer och valberedning mm. 

Vi i styrelsen är glada över att så många medlemmar deltar i de olika aktiviteter som an-
ordnas. Vi framför vårt stora tack till samtliga medlemmar i Tipe 90 konstklubb för ett 
trevligt konstår 2019. 

Timrå den 4 februari 2020 

 
Hans-Erik Åslin, ordförande  Carin Berglund, vice ordförande 

 
Gull Bergström, kassör   Barbro Öberg, sekreterare 

 
Katarina Johansson Borg, sekreterare Asta Meijer, ledamot 

 
Weii Smedlund, ledamot  Christina Berglund, suppleant 

 
Marianne Wikström, suppleant 



  Tipe 90 Konstklubb RESULTATRÄKNING 

2019 2018

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter

Diverse inkomster 748,00

Bidrag

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Konstinköp

Adventskalender

Medlemsavgifter

(föreningar, konstklubbar)

Diverse kostnader

Summa kostnader

Verksamhetens resultat

Ränta 0,00 0,00

Årets resultat
(förändring av eget kapital)

Tipe 90 Konstklubb BALANSRÄKNING 

2019 2018

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel (bankgiro)

Likvida medel (handkassa) 0,00 0,00
Konst 0,00 0,00
Kortfristig fordran 0,00 0,00

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER  OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ingående Eget kapital
Årets förändring av Eget kapital

Utgående Eget kapital

23 000,00 23 400,00

1 365,00

10 000,00 10 000,00

34 365,00 34 148,00

19 362,00 25 005,00

1 236,00 1 010,00

5 500,00 5 200,00

4 923,15 4 012,98

31 021,15 35 227,98

3 343,85 -1 079,98

3 343,85 -1 079,98

5 504,65 2 160,80

5 504,65 2 160,80

5 504,65 2 160,80

5 504,65 2 160,80

2 160,80 3 240,78
3 343,85 -1 079,98

5 504,65 2 160,80
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Förslag till budget för år 2020 
 
Budgeten för år 2020 utgår från föreningens kostnadsbild från tidigare år.  Intäkterna ut-
görs av medlemsavgifter och kommunbidrag.  Kommunbidraget uppgår till 10 000 kr och 
medlemsavgiften uppgår till 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 114 medlemmar men arbetar aktivt för att värva fler. Un-
der 2020 begränsas utrymmet för konstinköp till ca 22 500 kr under förutsättning att vi 
får in motsvarande medlemsavgifter.  År 2019 gjorde vi konstinköp för 19 362 kr. 
 
 
Budget för 2020 
 
Aktivitet Budget 

2020

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 23 000,00
Kommunbidrag 10 000,00
Diverse intäkter 1 500,00
Summa intäkter 34 500,00

Verksamhetens kostnader
Konstinköp 22 500,00
Adventskalender 1 500,00
Medlemsavgifter i konstföreningar mm 5 500,00
Diverse kostnader 5 000,00
Summa kostnader 34 500,00

 
 
Timrå den 4 februari 2020 
 
Styrelsen i TIPE 90 Konstklubb 
 


