
Arbetsgrupper 
Det är viktigt att alla ställer upp och deltar i arbetet för 
Sofiagruppens utveckling och trivsel.  Vi har arbetsgrupper 
som behöver fler deltagare, anmäl ditt intresse till den 
grupp du önskar delta i. 
( Dokumentation ska skickas till Caroline som PDF-filer)  
 
Utställningsgruppen 
Gruppen ansvarar för planeringen och genomförandet av 
Sofiamålarnas Vår- och Höstsalonger. Inbjudan skickas ut 
till alla Sofiamålare i god tid före utställningarna (ca 2 
månader innan). Där ges information om vad som gäller 
inför den kommande utställningen och hur du anmäler dig. 
 
I gruppen ingår: 
Lisbeth Hampus-Andrén 
Gunni Söderhäll 
Annelie Tibblin 
Christina Börjlind 
Gunta Torstensson 
  
Dokument 
Utställningsgruppens verksamhet 2021 och framåt 
 
 
 
 
 
Festkommittén och Cafe Ateljé 
Gruppen anordnar fester och andra trevliga 
sammankomster i ateljén för medlemmarna. Under vår- 
och höstsalongerna ansvarar gruppen även för  



kaféverksamheten. 
 
I gruppen ingår: 
Hanneli Hillertorp 
Karin Lindwall 
Annelie Tibblin 
 
Dokument 
 
Webbansvarig 
En av våra medlemmar har  funktionen som administratör 
och lägger ut info och uppdateringar på 
www.sofiamalarna.se  
-info till allmänhet 
- medlemssida 
-face-book till alla 
 
Caroline Galas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-gruppen. 
Denna grupp håller tillsammans med styrelsen   
hemsidorna / Sofiamålarna aktuella för medlemmar och 



allmänhet. När vår-och höstsalong är på gång samverkar 
PR-gruppen med Utställningsgruppen och ger information  
lokalt i området och på sociala medier. 
  
I gruppen ingår: 
Britt-Marie Edne 
Kristina Kindblom 
 
Dokument 
Jul i ateljén 2021 
 
   
Ordning och reda-gruppen 
I gruppen ingår kontaktpersoner för ordning & reda i ateljé, 
de hanterar inköp av förbrukningsvaror. De ansvarar även 
för städlistan. 
 
I gruppen ingår: 
Marita Berglund avgår, behövs två personer till gruppen 
 
Dokument 
Städning i ateljén 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Rekryteringsansvariga. 
Gruppen tar emot intresseanmälningar och ansvarar för 
intressekön för nya medlemmar. De tar kontakt med 



intresserade ur kö för intervjuer, när platser i ateljén blir 
tillgängliga. Om du som medlem blir kontaktad av en 
person som är intresserad av att bli medlem, be dem 
skicka en anmälan till info@sofiamalarna.se 
  
I gruppen ingår: 
Hanneli Hillertorp 
Lotta Silfverhielm 
 
Dokument 
 
 
Kursansvariga. 
Gruppen ordnar och administrerar kurser inom måleri, 
som sen hålls i ateljélokalen. De gör utskick och tar emot 
anmälningar till kurser.  
Gör din röst hörd och ge förslag på kursaktiviteter. 
 
I gruppen ingår: 
Sibylle Seyd Ylvenius 
Lotta Silfverhielm 
 
Dokument  
 
 
 
 
 
 
Penseltvätten 
Gruppen ser till att våtutrymmet för penseltvätt fungerar. 
Där kan du tvätta penslar. Mycket viktigt att instruktionerna 

mailto:info@sofiamalarna.se


följs för att undvika stopp i avloppet. Se instruktionerna på 
väggen ovanför vasken.  
 
I gruppen ingår: 
Anne Randonius 
Behövs fler personer till gruppen 
 
Dokumentation 
   
 
 
 
 


