
Styrelsemöte Geflekeramikemikens vänner den 8 maj 2018 i Länsmuseet 
Gävleborgs lokaler 
Närvarande Kristina Lindkvist, Anita Lundgren, Anki Börjeson och Inger Moström 
 
1. Ekonomi 
Anki redogjorde för ekonomin från årsmötet och föreningen fick en vinst på 1.618 kr 
Bl.a. försäljning av böcker och av avgiften för middagen. 
 
2. Medlemsförteckning/ antal 
Styrelsen har för avsikt att aktualisera medlemsförteckningen. De medlemmar som ej har betalt 
avgiften kontaktas för att förhoppningsvis betala eller att vi får information att de ej vill vara med i 
föreningen. Senast den 10:de juni skall de aktuella medlemmarna vara kontaktade. All info skickas till 
Inger som gör en ny uppdaterad medlemsförteckning. Medlemsförteckningen ska inte läggas ut på 
hemsidan pga. av den innehåller personuppgifter. 
 
3. Nya stadgar 
De nya stadgarna skall finnas på föreningens hemsida. Kristina reviderar stadgarna enligt beslut på 
årsmötet och sänder till Anki för utlägg på hemsidan. 
 
4. Hemsidan 
Anki kommer att gå igenom hemsidan, en hel del har hon redan gjort. Kommentarsfälten tas bort. 
Det skall finnas information om hur man enkelt kan bli medlem, kontakta styrelsen, mer 
marknadsföring för föreningen, Kristina skall skriva utförligare om Gefle Porslinsfabriks historia. 
Medlemsförteckningen skall inte vara tillgänglig på hemsidan. Inger skall lägga ut bilder och 
kommentera vårmötet den 14 april. 
 
5. Prisrevidering av blå o röda böcker 
Beslut att ha en enklare prissättning för våra böcker 
Röd bok 130 kr för medlem.                          Blå bok 100kr för medlem 
Röd bok 150 kr icke medlem.                        Blå bok 120 kr icke medlem 
 
6. Höstens Keramikmässa  
Den 5 aug skall anmälan vara inne till de som skall delta på mässan. Föreningen skall gå ut med 
inbjudan till mässan senast vid midsommar. Kristina kommer att skriva ihop ett blad med information 
om vad som krävs för att sälja på mässan. För de som säljer keramik på mässan går 20% i provision 
varav 15% till museet och 5% till föreningen. Inbjudan att delta på mässan går endast ut till 
föreningens medlemmar. 
Angående bemanning på mässan är det önskvärt att de som säljer föremål bör finnas till hands under 
någon/ några dagar och de medlemmar som bor i Gävle med omnejd hoppas vi kan bemanna någon 
eller några dagar per person. 
Swischbetalning samt kortbetalning är mycket önskvärt. Anki undersöker swisch med banken och 
Kristina undersöker kortbetalning hos museet. 
Enligt uppgift kommer Anita o Ingemar L även Anita P att finnas där så mycket de har möjlighet och 
det är vi tacksamma för med deras erfarenhet och kunskap. 
 
7. Höstens aktiviteter 
Söndagen den 14 okt kl 11.30 är det bokat en guidad visning på Stockholms Konserthus och sedan ett 
besök på Östra station i Stockholm där Ewald Dahlskog har gjort takmålningar. Kostnad 100 kr 
/person. 
Information om detta skickas ut till medlemmarna, anmälan och betalning till styrelsen senare i höst. 
 



8. Övriga frågor 
Anki tog upp om man ev kan ha årsmöte och vårmöte på samma dag. Frågan diskuterades men inget 
beslut. 
 
Nästa möte 18 juni kl 15 på Länsmuseet Gävleborg 
 
 
Inger Moström 
Sekreterare  
Stockholm 2018 05 14 
 
 
  
 
  
  


