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Medlemmar 

Konstföreningen Koggen har under 2019 haft i genomsnitt 270 medlemmar. 
 

Medlemsavgift 
Månadsavgiften har, liksom tidigare, varit 30 kr. Medlemmar med lön från kommunen har 
betalat genom avdrag. Tjänstlediga och pensionärer har betalat själva efter förfrågan i 
början på året. 
 

Driftbidrag 

För 2019 har personalklubben Vågen bidragit med 6.180 kr. 
 

Styrelse:    Revisorer: 
 
Eva Zryd, ordförande  Agneta Henriksson 
Ulla Warnqvist, sekreterare Annelie Karlén-Ternefors  
Lars-Åke Larsson, kassör   
Lilian Westerlund   Revisorssuppleanter: 
Nilla Borg    Ann-Catherine Davidsson   
Boel Runeson   Ingela Carlsson   
Marie-Louise Lindhe 
 
Valberedning: De förutvarande avsade sig omval. Styrelsen fick i uppdrag att hitta ny 
valberedning under året. 
 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under 2019 haft 5 protokollförda möten. Utöver dessa har hela eller delar av 
styrelsen träffats för administrativa sysslor och planering av aktiviteter.  
 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte 2019 genomfördes den 13 februari hos Jan Wiberg och Lillemor 
Bokström i Publik Ateljé, Kvarngatan 9. 20 personer deltog och alla fick en gåva med sig 
av konstnärerna. 
 
Vårutlottningen 

Utlottningen våren 2019 genomfördes den 16 maj i biblioteket på Västerviks Gymnasium. 
Yvonne Lindberg berättade om sin verksamhet som bildterapeut. Ca 40 medlemmar var 
närvarande vid utlottningen. 
 
Höstutlottningen 

Höstutlottningen hölls den 4 december i biblioteket på Västerviks Gymnasium. Baris Bagci 
berättade om sin konstnärliga verksamhet. Ca 35 medlemmar var närvarande vid 
utlottningen.  
 

Konstinköp och andra aktiviteter 

Medlemmar ur styrelsen har besökt olika utställningar, gallerister och enskilda konstnärers 
ateljéer och köpt konst till årets utlottningar.  
Den 12 oktober anordnade Koggen en skapande ”prova på-dag” tillsammans med 



Tjustbygdens konstgrupp. Man fick möjlighet att göra ett konstkort, prova på att göra 
tygtryck och att skapa ett collage med akrylfärg. 9 medlemmar hade en rolig, givande och 
kreativ dag i konstgruppens lokal tillsammans med 3 ledare. 
 
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.   
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