Protokoll 13/2016-17
Värmlands Konstnärsförbund
Styrelsemöte den 18 april kl 17.00 hemma hos Gunnar Lidén
Närvarande: Gunnar Lidén (ordf), Karin Fast Aronsson (sekr), Johan
Magnusson (ledamot), Annika Eriksdotter (ledamot), Kerstin Wessberg
(suppl)
Frånvarande: Björn Molin (ledamot)
§1
Mötet öppnades och Gunnar hälsade alla välkomna
§2
Dagordningen godkändes
§3
Karin valdes till sekreterare och Johan till justerare
§4
Föregående mötesprotokoll
Godkändes men med betoning på att det är dags att komma vidare med
hemsidans utseende och hur en arbetsgrupp ska arbeta med den.
§5
Ekonomisk rapport
Johan informerade om att VKF har fortsatt god ekonomi.
Skatteverket har gett anstånd gällande deklarationen och Maria Å ska se till
att den blir gjord inom kort.
Tre st anmälningar samt betalningar har hittills kommit in från personer som i
år söker medlemskap i VKF.
§6
Stipendiet Åke Nermans minne
Var och en i styrelsen lämnade förslag på lämpliga kandidater. Fortsatt
diskussion sker vid nästa styrelsemöte. Även storleken på stipendiet togs
upp.

§7
Hemsidan och Facebook
Margaretha Jansson som har administrerat hemsidan bjuds in till ett
styrelsemöte för att informera om hur arbetet sett ut, vilka verktyg som finns
att använda för att uppdatera sidan, osv. Fördelning av uppgifter bör ges till
en arbetsgrupp som ansvarar för hemsida och facebook. Typ av information
som kan vara lämpligt att ha med, utöver medlemsregistret, kan vara
"månadens konstnär", "presentation av nya medlemmar", "bildspel", mm.
Skälig ersättning bör utgå till arbete med hemsidan, även det som gjorts
tidigare.
Gunnar tar kontakt med Margaretha och bjuder in till ett möte.
§8
Övriga frågor
Johan berättade att Gunnar, i egenskap av ordf, nu bör läggas till som
firmatecknare. Johan står dock kvar som firmatecknare och ekonomisk
ansvarig tills vidare.
VKF har idag inget inköpskort. Mot kvitton kan dock ersättning ges.
Värmlands konstförening har skickat info ang... (se separat mail från 19 april
från Johan).
§9
Datum för vårens styrelsemöten
Måndag 15 maj kl 17.00 hos Gunnar
Måndag 12 juni kl 18.30 hos Annika
§10
15 maj fortsätter diskussionen kring stipendiater.
12 juni bör styrelsen ha enats om vem som i år ska tilldelas stipendiet.
§11
Mötet avslutades och alla tackade då den trevliga sopptraditionen
lever vidare.

Gunnar Lidén (ordf)

Karin Fast Aronsson (sekr) Johan Magnusson (just)

