Värmlands Konstnärsförbund Styrelsemöte

Väse-Mosserud 171204
Närvarande, Gunnar Lidén, Annika Eriksdotter, Lennart Gybrant, Kerstin Wessberg, Björn Molin

§1

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Lennart valdes till justerare.

§4

Protokoll från föregående styrelsemöte lästes upp.

§5

Ekonomisk rapport lästes upp. Ett förslag från Lars Hjelm om placering av en del
av förbundets tillgångar presenterades kort. Gunnar fick i uppdrag att ta med
förslaget för att diskutera med förbundets revisor Maria.

§6

Gunnar rapporterade från Värmlands Konstförenings möte. Konstföreningen vill
att vi vidtar åtgärder för att få konstnärsförbundets medlemmar att uppdatera
bilder och information på vår hemsida. Detta för att göra det enklare att få en
överblick över medlemmarnas arbete, exempelvis i samband med att urval till
vårsalongen ska göras.
Styrelsen håller till viss del med om kritiken och ämnar fortsätta arbeta med
frågan.

§7

Gunnar rapporterade från möte med Marita Axelsson på Region Värmland.
Marita är projektledare för Avdelningen för kulturutveckling samtida
konstuttryck.
Styrelsen beslutade att bjuda i Marita till ett styrelsemöte fram över, då vi finner
att en samverkan med Marita i sin yrkesroll, kan vara värdefull.

§8

Frågan om Värmlands Konstnärsförbund ska medverka på Värmlands
Bokfestival 2018 väcktes. Styrelsen anser att ett deltagande vore bra, med tanke
på att förbundet blir 100 år 2019. Förslag väcktes på att vi kan ha någon form av
bildspel på festivalen. Styrelsen beslutade att gå vidare med frågan.

§9

Frågan om medlemmarnas profilsidor på Värmlands Konstnärsförbunds
hemsida, behandlades i redan under paragraf 6, varför mötet fann att inget mer
behövde avhandlas i frågan för tillfället.

§10

Frågan om planering inför förbundets 100-årsjubileum. Annika kontaktar
universitetet om deras eventuella intresse i att dokumentera förbundets
historik.
Mötet anser att vi bör ha som målsättning att producera en fin trycksak med
historik och presentationer av nuvarande medlemmar till jubileet.
Förlag väcktes om att bilda en arbetsgrupp som kan jobba med frågan. Björn
föreslog att tillfråga Stefan Westling om han kan tänka sig att delta i en sådan
grupp. Mötet ansåg att det var ett bra förslag.
För att finansiera trycksaken lyftens en del idéer. Fonder, stiftelser, Region
Värmland, Värmlands museum och privata företag togs upp.

§11

Inga övriga frågor.

§12

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 17 januari.

§13

Gunnar förklarade mötet avslutat.
Sekreterare; Björn Molin

Justerare; Lennart Gybrant

