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Medlemmar 

Konstföreningen Koggen har under 2016 haft ca 330 medlemmar. 
 

Medlemsavgift 
Månadsavgiften har, liksom tidigare, varit 30 kr. Medlemmar med lön från kommunen har 
betalat genom avdrag. Tjänstlediga och pensionärer har betalat efter anmodan. 
 

Driftbidrag 

För 2016 har personalklubben Vågen bidragit med 8.000 kr.  
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Styrelsemöten 

Styrelsen har under 2016 haft 3 protokollförda möten. Utöver dessa har hela eller delar av 
styrelsen träffats för administrativa sysslor och planering av aktiviteter.  
 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte 2016 genomfördes den 29 februari på Västerviks Museum, 
Kulbacken. Ca 20 personer deltog. 
 
Vårutlottningen 

Utlottningen våren 2016 genomfördes den 19 maj i i biblioteket på Västerviks Gymnasium. 
Jan Wiberg målade under mötet en tavla som sedan lottades ut och under tiden spelade. 
Benjamin Fridell flygel. Ca 45 medlemmar deltog i utlottningen. 
 
Höstutlottningen 

Höstutlottningen hölls den 23 november i biblioteket på Västerviks Gymnasium. Stina 
Gunnarsson, civilingenjör på Linköpings universitet, berättade om modern utveckling av 
trä. Dessutom visade hon sin egen kollektion Just Wood, smycken av trä. Vi köpte 
närvarovinster som lottades ut under kvällen. Ca 40 medlemmar deltog på utlottningen.  
 

Konstinköp 

Medlemmar ur styrelsen har besökt olika utställningar, gallerister och enskilda konstnärers 
ateljéer och köpt konst till årets utlottningar. Under september besökte vi Konst Runt i 
Emmaboda, Nybro och Torsås. Där köpte vi en del konstverk till utlottningen. 
 



Samarbete 

Koggen har ett etablerat samarbete med KonstNerven, Västerviks Konstförening, 
Tjustbygdens konstförening och Tjustbygdens konstgrupp där vi i huvudsak tänker 
genomföra resor tillsammans. Eva Zryd är Koggens kontaktperson.   
 

Koggens medlemstapp 
Tyvärr fortsätter föreningen att tappa medlemmar. Under höstutlottningen delades en enkät 
med frågor om Koggens verksamhet ut till alla deltagare. Synpunkter och förslag som kom 
fram där, kommer att behandlas på årsmötet. 
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