Konstföreningen Koggens verksamhetsberättelse 2014

Medlemmar
Konstföreningen Koggen har under 2014 haft ca 390 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 2014 har personalklubben Vågen bidragit med 8.000 kr.
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Styrelsemöten
Styrelsen har under 2014 haft 5 protokollförda möten. Utöver dessa har hela eller delar av
styrelsen träffats för administrativa sysslor och planering av aktiviteter.

Årsmöte
Föreningens årsmöte 2014 genomfördes den 25 februari hos Eivor Åberg, Järnvägsgatan
18, Gamleby. Drygt 20 personer deltog.

Vårutlottningen
Utlottningen våren 2014 genomfördes den 10 juni i biblioteket på Västerviks Gymnasium.
Hoschang Moschiri talade om sin senaste bok På nytt skall jag hälsa solen. Ca 45
medlemmar deltog.

Höstutlottningen
Höstutlottningen hölls den 4 december i biblioteket på Västerviks Gymnasium. AnnChatrine Stalebrant berättade om sin konst. Ca 45 medlemmar deltog på utlottningen.

Värvningskampanjer
Med välvillig hjälp av IT-avdelningen fick vi mailadresserna till alla nyanställda senaste
året. Var och en fick en personlig inbjudan vilket resulterade i fyra nya medlemmar.
Styrelsen avser att upprepa detta varje år.
Inför det kommande året har arbetsgivaren lovat oss en permanent utställningsmonter i
kommunhusets centralhall. Där planerar styrelsen att informera om Koggens verksamhet,

presentera vinster och lämna värvningserbjudanden.

Konstinköp
Medlemmar ur styrelsen har vid olika utställningar, hos gallerister och i enskilda
konstnärers ateljéer inköpt konst för årets utlottningar. Vi har gjort inköpsresor till bl. a.
Virserums konsthall och till konstnärer och konsthantverkare på Öland. Inbjudningar gick
ut till medlemmarna.

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