
Tisdagen 10 augusti, kl 18.00
på Lorensdalsgård i Vellinge

Öppna SinnensKallelse till

ÅRSMÖTE 2021

Välkommen till ett givande årsmöte 2021!  
Du anmäler dig via mejl senast 4/8 2021 till:
anita.kinnman@gmail.com

Om du önskar ÖS verksamhetsberättelse för 2020 
mejla till Anita Kinnman.
Vill du lämna en motion till årsmötet mejlar 
du till Anita Kinnman senast 31/7 2021.

Hälsningar
Styrelsen för Öppna Sinnen

Anmäl dig idag!

Öppna Sinnen 
bjuder på kaffe 

med kaka.

– Nätverk för konst & kultur –

Nu blickar vi framåt!
Nu börjar vi se ljuset i tunneln efter den tråkiga tid 
som vi alla i samhället blivit berörda av en lång tid.
Öppna Sinnens årsmöte 2021 den 10 augusti kommer vi att
ha utomhus på Lorensdalsgård i Vellinge med start kl 18.00.
Vi är glada att komma igång då vi har mycket att berätta, framförallt 
påskens utställningar som blivit inställda i 2 år samt våra övriga 
årsmötespunkter.
Öppna Sinnen bjuder på kaffe med kaka.



– Nätverk för konst & kultur –

Verksamhetsberättelse2020Öppna Sinnen

Inga aktiviteter 

Medlemsantalet  har tyvärr minskat under året. Efter ett 
coronaår som 2021 har många lämnat sitt medlemskap, 
vilket är fullt förståeligt. 
Inga aktiviteter har p g a pandemin kunnat arrangeras. 
Ytterligare en inställd påskutställning till mångas 
besvikelse. Inga utfärder och inga medlemsträffar.
Vid årsskiftet 2020/2021 hade vi 256 medlemmar.

Årsmöte
Den 13 oktober avhölls årsmötet på Lorensdals 
uteterrass.
32 medlemmar samlades och med hjälp av varma kläder,  
fårskinnsfällar och ett glatt humör höll vi värmen uppe 
och det blev trots alla restriktioner ett mycket trevligt 
och givande årsmöte.
Vi planerade då att genomföra påskutställningen 2021, 
men tyvärr ökade smittspridningen och vi fick även detta 
år ställa in den planerade påskutställningen. 

Styrelsemöte
Vi har haft fyra fysiska, protokollförda möten 
under året.

I Öppna Sinnens styrelse, som valdes på årsmötet 2020, 
finns all kompetens för att driva Öppna Sinnen vidare.

I styrelsen för 2020 har följande ingått:

Krister Andersson ordförande
Per Engleson vice ordförande
Maj-Lis Suikkonen föreningskassör
Britt-Marie Carlsson medlemskassör
Björn Mellergårdh mötessekreterare
Anita Kinnman medlemssekreterare
Kjell A Nilsson reklamansvarig
Iréne Claesson bidragsansvarig
Henrik Orremo hemsidesansvarig
Marcus Rönnbäck utställningsmedarbetare
Göran Ericsson annonsansvarig

Valberedningen

Anders Nilsson    (sammankallande)
Madeleine Hillgrund Lilja
Bengt G Andersson

Revisorer

Gunilla Frithiof  ordinarie
Lotta Nilsson

Ekonomi
Vid årsskiftet hade Öppna Sinnen en god ekonomi. Se 
resultat- och balansräkning.

Konstkrokar
Trots detta dystra år har våra ”Konstkrokar” fungerat 
mycket bra. Det är våra permanenta
utställningsplatser, där våra medlemmar under en 
månad får visa sin konst till en låg summa.
– Vellinge kommunhus
– Toppengallerian i Höllviken och
– Kafé Limhamn

Ordkonster/Filmtips
I år har vi varit digitalt aktiva. Under sex månader har vi 
producerat vad vi kallat för ”Ordkonster”. 
En form där medlemmar har fått vara kreativa i ordets 
tjänst. 13 st ”Ordkonster” har presenterats via mejl, 
Facebook och vår hemsida.  Allting kopplat till konsten 
och kulturens värld.
Vi har även producerat 11 st ”Filmtips”. 
Det har varit både dokumentärfilmer och spelfilmer, 
som handlat om någon speciell konstnär eller 
företeelse. Även ”Filmtipsen” har spridits i våra kanaler.

Vi ser framåt och hoppas nästa år kunna 
sätta på pränt att det blivit ett lika aktivt 
konstår som innan pandemin.

Tack vare alla er medlemmar kan vi gå 
vidare och hålla verksamheten igång så 
att alla får utlopp för sinkonstnärliga ådra 
och möjlighet att knyta nya, värdefulla 
bekantskaper inom konstens värld.

Söderslätt i mars 2021
Styrelsen för 
Öppna Sinnen




