
TIPE 90 KONSTKLUBB 
Konstklubben TIPE 90 välkomnar dig till 

Årsmöte 
onsdagen den 15 september 2021 

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. 

Eftersom de flesta av oss redan har fått två vaccindoser mot Covid 19 så 
ser vi inga hinder att hålla årsmötet så länge vi följer folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer och umgås på ett smittsäkert sätt. Fortfarande är 
det bland annat handhygien och avstånd som gäller. 

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna kommer Anna-Lena Huss Ny-
ström från Galleri Sinklar att berätta om hur grafiska blad tas fram och hur 
man ska betrakta dem i jämförelse med andra tryckmetoder.   

Mötet avslutas som sedvanligt med lottdragning i konstlotteriet och efter-
följande sittning.   

Här är kvällens ungefärliga körschema: 

18.00 Konstlotteriets konst visas i fullmäktigesalen. 

18.30 Årsmötet startar med att Anna-Lena Huss Nyström från Galleri Sinklar berät-
tar om hur grafiska blad tas fram. Vi får tillfälle att ställa frågor och studera 
äkthet. 

19.00 Vid årsmötesförhandlingarna redogörs för vår verksamhet under 2020.  Mer 
information finns i verksamhetsberättelsen för 2020 som bifogas denna in-
bjudan. 

Därefter följer val av styrelse, revisorer och valberedning samt beslut om 
budget. Förhandlingarna avslutas med dragningen i konstlotteriet.  Vinnarna 
meddelas sedan personligen så de kan delta vid konstval / prisutdelning 
onsdagen den 22 september kl. 16.30. 

20.00 Vi samlas vi kring de dukade borden.  Konstklubben bjuder på ”matiga” 
smörgåsar, dryck, kaffe och kaka. Du kan välja på smörgåsar med lax eller 
Brieost. 

Anmäl dig och välj smörgås via e-post senast söndagen den 12 september till 

Marie Söderberg Christina Berglund 

mariesoderberg56@gmail.com berglundchristina10@gmail.com  

Varma hälsningar 
Styrelsen TIPE-90 

mailto:berglundchristina10@gmail.com
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Dagordning för årsmöte den 15 september 2021  
Årsmötet hålls onsdagen den 15 september kl.18.30 i kommunhusets fullmäktigesal, 
Alliancen. Från kl.18.00 finns tillfälle att titta på vinsterna i konstlotteriet.  Årsmötet 
inleds med att Anna-Lena Huss Nyström från Galleri Sinklar berättar om hur grafiska 
blad tas fram och hur man ska betrakta dem i jämförelse med andra tryckmetoder. 
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 

§ 4. Stämmans stadgeenliga utlysande 

§ 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2020 

§ 6. Revisorernas berättelse 

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

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

§ 9. Val av ordförande för ett år 

§ 10. Val av tre ordinarie ledamöter för två år 

§ 11. Val av en suppleant för två år 

§ 12. Val av en revisor för två år 

§ 13. Val av en revisorssuppleant för ett år 

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

§ 15. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 

§ 16. Fastställande av budget för år 2021 

§ 17. Övriga ärenden 

§ 18. Dragning i medlemslotteriet 

§ 19. Avslutning av mötet 

 

Styrelsen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
Styrelsen för Tipe 90 Konstklubb lämnar härmed verksamhetsberättelse för verk-
samhetsåret 2020. 

STYRELSEN 

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden; 16/1, 4/2, 12/3, 
15/9 och 21/10. Styrelsen har sedan årsmötet 2020-02-26 bestått av följande per-
soner: 

Ordförande Hans-Erik Åslin  

Vice ordförande Carin Berglund 

Kassör Gull Bergström 

Sekreterare Barbro Öberg  

Ledamöter Marita Lundblad 

 Marie Söderberg 

 Christina Berglund 

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, 2020-02-26 

Vid årsmötet återupptogs frågan om upplösande av Tipe 90 konstklubb som en 
följd av majoritetens beslut för en upplösning vid årsmötet 2019. Efter en diskuss-
ion beslöts med 23 för och 12 emot att klubben skulle fortsätta att verka.   

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

 

VERKSAMHET 

Som en följd av Covid-19 pandemins restriktionerna har verksamheten under året 
begränsats då det inte varit lämpligt att träffas med hänsyn till smittorisken.  För 
att nå ut med information om kring vår verksamhet har vi skapat ett nyhetsbrev 
som i tre omgångar skickats ut till medlemmarna via e-post.  Vi har även uppdate-
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rat vår ”hemsida” på Timrå kommuns webb-sida www.timra.se. Där kan vi nås om 
du skriver Tipe 90 i sökrutan överst och söker vidare. 

Under året har följande utställningsbesök, konstkvällar och gallerivandringar an-
ordnats för medlemmarna:  

 26 februari 

Årsmötet hölls i kommunhuset.  Årsmötet var som vanligt välbesökt med 35 
närvarande medlemmar.  Detta Jubileumsår gästades årsmötet av folkmusikan-
terna Monica Turesson och Tobias Öhlund som på fiol och nyckelharpa under-
höll med gånglåtar, polskor och buskspel så det blev livat och glatt bland kaffe-
borden. Efter årsmötet serverades ”någonting att äta, någonting att dricka, 
någonting att älska och att hålla kär”. 

 12 mars 

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

 21 oktober 

18 medlemmar besökte kommunhuset i Timrå där Jonas Anglesjö i samarbete 
med PG Konst i Stockholm visade kvalitetskonst i olika tekniker. Vi köpte in fem 
grafiska blad. Därefter lite trivsamt samkväm med läckra tunnbrödsrullar och 
kaffe. 

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

Under året har många konstverk köpts in.  Vid Kjell Lönnås utställning har fyra blad 
köpts in och vid Galleri Sinklars utförsäljning köptes sex grafiska blad. 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 26 verk ska för-
delas efter årsmötet 2021. 

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. 

Vid årets slut var vi 106 betalande medlemmar i Tipe 90 Konstklubb, vilket innebär 
ett medlemstapp om 9 personer under 2020. 9 personer avslutade sitt medlem-
skap och 1 ny tillkom under året. 

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. 
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Nu hoppas vi i styrelsen att 2021 efter all vaccinering ger oss ny kraft att åter sam-
las kring konst och samvaro som vi saknat.  Det ska bi kul att åter träffas vid våra 
kommande aktiviteter. Stort tack till alla medlemmar i Tipe 90 konstklubb som stått 
ut. 

Timrå den 20 april 2020 

 

Hans-Erik Åslin, ordförande  Carin Berglund, vice ordförande 

 

Gull Bergström, kassör   Barbro Öberg, sekreterare 

 

Marita Lundblad, sekreterare  Marie Söderberg, ledamot 

 

Christina Berglund, ledamot  Kerstin Höjvall, suppleant 

 

Marja Liisa Taivassalo, suppleant 



2020

2020 2019

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 21 600,00 23 000,00

Diverse inkomster 375,00 1 365,00

Bidrag 12 000,00 10 000,00

33 975,00 34 365,00

Konstinköp 20 470,00 19 362,00

Adventskalender 1 908,44 1 236,00

Medlemsavgifter

(föreningar, konstklubbar) 5 400,00 5 500,00

Diverse kostnader 6 447,93 4 923,15

Summa kostnader 34 226,37 31 021,15

Verksamhetens resultat -251,37 3 343,85

Ränta 0,00 0,00

-251,37 3 343,85
(förändring av eget kapital)

Tipe 90 Konstklubb 
RESULTATRÄKNING

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Årets resultat

Sida 1



2020

2020 2019

Tillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel (bankgiro) 5 253,28 5 504,65
Likvida medel (handkassa) 0,00 0,00
Konst 0,00 0,00
Kortfristig fordran 0,00 0,00

Summa tillgångar 5 253,28 5 504,65

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital 5 253,28 5 504,65

Summa skulder och eget kapital 5 253,28 5 504,65

Ingående Eget kapital 5 504,65 2 160,80
Årets förändring av Eget kapital -251,37 3 343,85

5 253,28 5 504,65

BALANSRÄKNING

Utgående Eget kapital

Tipe 90 Konstklubb

Sida 2
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2021 

Vid årsmötet 2020 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 1 ledamot 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 Hans-Erik Åslin (omval) 

Tre ledamöter för 2 år Christina Hjalte, två vakanser har inte kunnat till-
sättas, (Carin Berglund, Barbro Öberg och 
Christina Berglund har avsagt sig omval) 

(Ledamöter med 1 år kvar: Gull Bergström Marie Söderberg och Marita 
Lundblad  

En suppleant för 2 år Marja Liisa Taivassalo (omval) 

(En suppleant med 1 år kvar Kerstin Höjvall ) 

 

Till revisorer föreslås följande:  

En revisor för 2 år  Gudrun Fredén (omval) 

(Revisor med 1 år kvar Ann Fredbäck,) 

En revisorssuppleant för 1 år Imber Larsson, (omval) 

Till valberedning föreslås följande: 

Tre ledamöter för 1 år 3 vakanser  

 

Timrå den 26 september 2021 

Valberedningen/Styrelsen i TIPE 90 
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Förslag till budget för år 2021 
 
Budgeten för år 2021 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 2021 begränsas utrymmet för konstinköp till ca 18 900 kr under förutsättning att vi 
får in motsvarande medlemsavgifter.  År 2020 gjorde vi konstinköp för 20 470 kr. 
 
 
Budget för 2021 
 
Aktivitet Budget 2020

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

Verksamhetens kostnader
Konstinköp 18 900,00
Adventskalender 1 500,00
Medlemsavgifter i konstföreningar mm 5 500,00
Diverse kostnader 3 000,00
Summa kostnader 28 900,00

 
 
Timrå den 26 september 2021 
 
Styrelsen i TIPE 90 Konstklubb 
 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 

Inköp 2020 Konstnär Titel Metod 
 

 
 

 
ARNSTEDT, Tina 

 
Huset 

 
Glas 

 

 

 
BRONTÉN, Yngve 

 
Minne av en sommar 

 
Litografi 

 

 

 
DEGERMAN. Marianne 
 

 
Iterum 

 
Litografi 

 

 

 
DEGERMAN. Marianne 

 
Trädgårdsmadam 

 
Skulptur 

 

 

 
EKERÅS, Morgan 

 
I trädgården 

 
Litografi 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 

 

 

 
ERIKSSON, Lars 

 
Skuggor över vattnet 

 
Träsnitt 

 

 

 
ERN, Peter 

 
Tulpan 

 
Träsnitt 

 

 

 
GUSTAFSSON, Majlis 

  
Blandteknik 

 

 

 
GUSTAFSSON, Marie 

 
Hus 

 
Litografi 

 

 

 
HUGO, Anders 

 
Sydländskt landskap 

 
Litografi 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 

 

 
HÖGLUND, Björn Erik Perik 

 
Någonstans i Sverige 

 
Litografi 

 

 

 
JULIUS, Per 

 
Högbonden 

 
Litografi 

 

 

 
KIHLBAUM, Erik 

 
Katt 

 
Litografi 

 
 
 

 

 
LINDFORS, Ann-Sophie 

 
Halsband 

 
Silver 

 

 

 
LUNDSTEDT, Willard 

 
Selångersån 

 
Litografi 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 
 

 

 

 
LÖNNÅ, Kjell 

  
Litografi 

 

 

 
LÖNNÅ, Kjell 

  
Litografi 

 

 

 
LÖNNÅ, Kjell 

  
Litografi 

 

 

 
LÖNNÅ, Kjell 

  
Litografi 

 

 
 

 
MYLLYKANGAS, Aino 

 
Staden 

 
Collografi 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 

 

 

 
NYBERG, Jöran 

 
Susanvind 

 
Litografi 
 

 

 
 

 
PETRÉ, Margareta 

 
Färgenergi 

 
Litografi 

 

 

 
PETTERSSON, Johan 

  
Seriegrafi 

 

 

 
RODRIGES, Pedro 

 
Tankar 

 
Litografi 

 

 

 
Stindin, Åsa 

 
Skål 

 
Trä 



Timrå Kommun 
Kommunledninntoret 
 

 

 
WARME HELLSTRÖM, 
Catharina 

 
Lila Blomma 

 
Litografi 




