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Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten samt därutöver träffats för 

planering och utskick av materiel. 

 

Verksamhet 

Årsmötet hölls den 23 september. En lättare måltid serverades och i samband 

därmed hölls även förhandsvernissage av utställningen om Eileen Agar. Viveka 

Bosson hade skänkt ett antal litografier att lottas ut bland de närvarande. 

Dessutom utlottades ett antal ej avhämtade konstverk från tidigare lotterier. 

 

Den rådande pandemin med därav följande restriktioner har avsevärt påverkat 

verksamheten och några övriga förhandsvernissager har inte kunnat hållas. 

Även den årliga sommarutflykten fick inställas. Dock har många tagit del av 

informationen vår hemsida och viss av museets verksamhet har även kunnat 

följas på föreningens hemsida. Museet har varit öppet och hade under 

sommaren och hösten många besökare. 

 

Den 4 augusti hölls en sommarfest för ett begränsat antal medlemmar.  

En lättare måltid serverades och därefter bjöds på underhållning av Lasse 

Svenssons trio, som spelade gamla, kända låtar. Viveka Bosson hade fyllt 90 

året innan och fick en försenad hyllning. Tillfälle gavs också att se 

utställningen ”Surrealism och film”. 

 

 



 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport. Bilagan 

kommer att delas ut på årsmötet. 

 

Antalet medlemmar är 91enskilda samt 82 par, sammanlagt 255 personer. 

 

Övrigt 

Museet kommer att vara stängt för ombyggnad under hela 2022 och början av 

2023. Föreningen räknar dock med att kunna anordna vissa aktiviteter under 

året, t ex  sommarfest och utflykt. 

 

Tack 

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna 

verksamhetsåret. Tack också till Mjellby Konstmusei personal samt till 

kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. 

 

 

Halmstad i mars 2022 
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