Värmlands Konstnärsförbund
PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE den 1 oktober 2016
Rackstadmuseet, Arvika
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Margaretha Jansson.

§2.

Närvarande medlemmar
Se Bilaga 1, Närvarolista

§3.

Godkännande av dagordningen
Önskan om att lägga till en punkt under övrigt ställdes. Avtackning av
avgående styrelsemedlemmar. Detta godtogs och dagordningen
godkändes därefter.

§4.

Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes sittande, Margaretha Jansson och till
mötessekreterare sittande, Johan Gaellman. Båda valdes enhälligt.

§5.

Val av två justerare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Bertil Bengtsson och Kristin
Andreassen.

§6.

Godkännande av mötets utlysande
Mötets utlysande godkändes.

§7.

Parentation
Tyst minut för medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet.

§8.

Nya medlemmar hälsas välkomna
Årsmötet hälsade sex nya medlemmar välkomna. Nils Johannesson,
Kristina Gullander, Fredrik Åkkum, Ulrika Skog, Julia Olofsson, Louise
Warnquist.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och läste upp valda
delar ur den. Inga synpunkter kom fram vid mötet och
verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

§10.

Rapport Chengdu
7 kineser gästade oss och deltog i workshops, guidade turer, samt
avslutande utställning på Landstinget. Det har varit lyckat. Kineserna vill
gärna fortsätta samarbetet.

§11

Ekonomisk rapport
Kassören Niki Merimaa redogjorde för den ekonomiska rapporten, vilken
godkändes.

§12

Revisionsberättelse

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen i revisor Thomas Wennbergs
frånvaro. Revisorn tillstyrkte årsmötet att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015 – 2016.
§13

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Beslutet var enhälligt.

§14

Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslöt enhälligt att årsavgiften förblir 250 kr för kommande
verksamhetsår.

§15

Inkomna motioner.
En motion inkom, men återtogs innan årsmötet.

§16

Av styrelsen väckta förslag
Inga väckta förslag.

§17

Val av styrelse, revisorer, invalsnämnd samt valberedning
Valberedningen Margita Dahlström, David Tedfeldt och Marie Sjölin
lämnade följande förslag.
Bertil Bengtsson valdes till ordförande i nyval till och med 2018.
Nyval ledamöter föreslogs till 2018 för Björn Molin och Karin Fast
Aronsson. Nyval suppleant till 2017 föreslogs Kerstin Wessberg.
Förslagen godkändes av årsmötet.
Styrelsen för verksamhetsåret 2016-2017 ser därmed ut enligt nedan:
Bertil Bengtsson
Johan Magnusson
Annika Eriksdotter
Björn Molin
Karin Fast Aronsson
Kerstin Wessberg

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

nyval till 2018
vald till 2017
vald till 2017
nyval till 2018
nyval till 2018
nyval till 2017

Invalsnämnden :
Ordinarie
Erika Broman
Karin Börjeson

Personlig suppleant
Amanda Karlsson
Ingalena Klenell

Valda till årsmötet
vald till 2017
vald till 2017

Förslag till nyval
Magnus Mellren
Thomas Christenson
Jörgen P Karlsson

Lorraine Rantala
Kjell Sundberg
Helene Karlsson

Nyval till 2018
Nyval till 2018
Nyval till 2018

Föreslagna konstnärer valdes enhälligt av årsmötet.
Till revisorer föreslogs nyval av Marie Gauthier som ordinarie och som
suppleant Lars Hjelm till 2017. Båda valdes enhälligt av årsmötet.

Årsmötet valde enhälligt Margita Dahlström (sammankallande), David
Tedfeldt och Tor Cederman att ingå i valberedningen till 2017.
§18

Åke Nermans minne - stipendieutdelning
a) Ekonomi. Niki Merimaa rapporterar att ekonomin för stipendiet är god.
b) Ingalena Klenell firades med inramad motivering till valet av
henne som Åke Nerman stipendiat. Johan Magnusson läste upp
motiveringen.

§19.

Övriga frågor
a) Värmlands konstnärsförbunds websida.
Websidans syfte och funktion diskuterades, liksom möjligheter göra
websidan mer aktuell och uppdaterad.
b) Avtackning av avgående styrelsemedlemmar.
Margaretha Jansson, Niki Merimaa och Johan Gaellman avtackades
med blommor och vin.

§20.

Mötets avslutande.
Bertil Bengtsson tackade för förtroendet inför rollen som ordförande och
avslutade med uppmuntran och önskan om idéer inför framtiden.

Margaretha Jansson
Mötesordförande

Johan Gaellman

Mötessekreterare

Justeras
Bertil Bengtsson

Bilagor
1. Närvarolista

Kristin Andreassen

