
Protokoll nr 10/2015-2016 

Värmlands Konstnärsförbund  

Styrelsemöte den 20 december 2016 kl 1700 

Hemma hos Johan Magnusson 

Närvarande: Johan Magnusson (vice ordf), Karin Fast Aronsson (sekr), Kerstin 
Wessberg, Annika Eriksdotter, Björn Molin 

*** 

§1  

Mötet öppnades. 

§2  

Dagordningen godkändes efter några smärre justeringar. 

§3  

Kerstin valdes till justerare. 

§4 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§5 

Ekonomisk rapport från Johan. 

§6 

Rapport från Johan från möte med Värmlands konstförening. Se bilaga.  

§7 

Rapport från Johan från möte med Nordea. 

§8 

Rapport från Johan från möte med Maria Åkesdotter, Karlstads Ekonomikonsult. 

§9 

Styrelsen beslutade att tillsätta Maria Åkesdotter, KE, som kassör i VKF. Innehållet  
av uppdraget beskrivs i bifogade bilaga.  



§10 

Som firmatecknare för VKF valdes Johan och Kerstin. 

§11 

Stipendiefonden har under årens lopp gett god avkastning och det årliga stipendiet 
på 20 000 kr står tills vidare fast.  

§12 

Johan valdes till kontaktperson med Maria Åkesdotter, KE. 

§13 

Datum för extra årsmöte bestämdes till lördagen den 25 mars kl 1500. Johan 
undersöker om lokalen Konst i Karlstad eller Konstfrämjandet är tillgänglig för mötet. 

Styrelsen ger valberedningen uppdraget att påbörja arbetet med att söka efter ny 
ordförande. Johan kontaktar Margita.  

§14 

Medlemskort för 2017 och medlemsfakturor ska tryckas, Kerstin kontaktar tryckeriet. 
Johan skickar medlems-fil till Kerstin.  

Påminnelser om medlemsavgift för 2016 ska skickas i början av nästa år.  

Medlemsavgift för 2017 ska vara betald före extra årsmötet.  

§15 

Mötesplanering fram till extra årsmötet.  

23 januari kl 1700 hos Johan. Styrelsemöte + arbetsmöte. 

28 februari kl 17 hos Johan. Styrelsemöte.  

§16 

Hemsida och Facebook. 

Johan och Björn sköter administrationen på VKFgruppen i Facebook . 

Margaretha, Björn och ev Annika sköter administrationen på VKF:s hemsida.  



§17 

Övriga frågor. 

Kerstin går nu in som ledamot (och firmatecknare) i styrelsen. 

Kerstin informerade att hon fått en förfrågan från Karlstads kommun som planerar en 
heldag för ungdomar inför gymnasievalet. Tanken är att någon konstnär kan delta för 
att berätta om sin yrkesroll.  

Styrelsen enades om att hänvisa kommunen till Kyrkeruds Folkhögskola för vidare 
kontakt.  

§18 

Mötet avslutades och alla tackade Johan för den utsökta soppan! 

Även en riktigt god jul och ett gott nytt år tillönskades alla!! 

  

Nästa möte bestämdes till måndagen den 23 januari 2017 kl 1700.  

Lokal, hemma hos Johan. 

V Ordf Johan Magnusson         Sekr Karin Fast Aronsson       Just Kerstin Wessberg 


