
Styrelsemöte 14 oktober hos Jukka. Anders Gisela Jukka Olle Monix 
Anders och Olle behövde lämna mötet tidigt

Utställningen på Limhamns konsthall 12-30 augusti.
Vi upplever att alla tyckte det gått bra. Kom dock ingen press. Olle är nöjd med sitt arbete 
med verkslistan som underlättades av att man fick skicka uppgifter via mail på förhand. 
Resultatet 488 besökare totalt. 
Konstföreningen köpte 7 verk och ett utöver blev sålt konstnär till konstnär. 
Catering kostade 2400, prutat pris.
2021 års utställning 10-29 augusti. Nu kan vi rutinen och kan sikta på att samla till ett 
möte efter årsskiftet. Sett även som ett bra tillfälle till samkväm. Texter kan förberedas, de 
är alltid behövda i olika sammanhang. Sista anmälningsdag ska med. Pm kan bearbetas.

Ekonomisk rapport : 18 000 har hittills skjutits till för utgifter i år för rörmokare, el, och 
sotning med brandskyddskontroll, färg och trävaror på Fridhem. 
Hyror har inbringat 13 000

Ännu en fundering kring vem som äger Fridhem, om det är Klubben eller stiftelsen. 
Anders ska kolla lagfart om ägandefrågan. I Frida Jönssons testamente står hur som helst 
att Fridhem ska gå över till Malmö museer eller likvärdig förening om Skånska 
konstnärsklubben upphör. 

Taxeringsvärdet är 512 000 för mark och 184 000 för byggnad de 695 000 ska vara 75% 
av marknadsvärdet.

Attefallshuset. Ulrika har skickat sms angående synpunkter på Attefallshuset och tycker 
alla ska få ha inflytande över hur det utformas. Ulrika menar det ska finnas takfönster 
sovloft och kamin. Gisela menar att det finns nyckelfärdiga Attefallshus som kostar mindre.
Frågor kring detta kan tas upp vid Arnes presentation av Attefallshuset. Lämpligt att Jon är
sammankallande. 

När någon har synpunkter är det viktigt de själva skriver ett mail så vi kan ta upp det
utan mellanhänder. 

Betalande medlemmar 77 st  2020. Två senkomna kan räkna avgiften för 2021

Frågan om Julfest förblir obesvarad. Coronafrågan kvarstår. Plats och eventuellt catering

Jan Harrys minnesplats. Punchverandan som Jan Harry återskapade efter fotografier 
från Erik Jönssons tid menar vi passar bäst att satsa på.

Frågan om utbyten i styrelsen sparas till senare när vi är fler på mötet.

Mötet avslutades.

 


