Värmlands Konstnärsförbund
Styrelsemöte den 28 Januari 2016 kl 17.00
Konstfrämjandet, Karlstad

Protokoll nr 3/2015-2016

Närvarande: Margaretha Jansson, Johan Gaellman, Annika Eriksdotter, Henrik Malmborg, Johan
Magnusson
Förhinder: Niki Merimaa

§1
Mötet öppnades
§2
Johan M valdes till justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§3
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5
Ekonomi
154 000 kr finns i kassan.
§6
Kostnad för katalog med medlemmar
Annika har kollat kostnad för eventuell katalog. ca 116 000 kr för själva trycket (500 ex,
hälften färg). Det behövs någon som driver katalog-frågan (söker pengar, samordnar osv),
om det skall kunna genomföras
§7
Region Värmlands förfrågan
Styrelsen diskuterade kring Region Värmlands fråga angående framtida strategi för konsten i
Värmland (arenor, ekonomi, konstkonsulent mm). Våra synpunkter skickas till Regionen.
§8
Skrivelse till museet
Styrelsen diskuterade öppet brev till museet och möjligheter att sprida info o vad som sker
och vad som kan behöva ske inför de stora förändringarna på Värmlands museum.
Ett öppet brev skickas till media samt en Facebok sida upprättas där diskussionen är öppen
för alla. Margaretha ordnar det.

§9
Datum inval
Datum är satt till 11 april för inlämnande av konstverk för bedömning, på galleri Konst i
Karlstad. Johan G bjuder in invalsnämnden.

§10
Rapport möte med Värmlands konstförening
Johan M rapporterar från möte med Värmlands konstförening. De diskuterade framtiden för
Vilarstenen, konstinköp från Värmlands museum, stipendiater, vårsalongen, samt att MU
införs på Värmlands museum.
§11
Kina
Margaretha och Rolf Gustafsson ska träffas angående uppföljningen av Kina-samarbetet.
Pengar behöver sökas. Workshops behöver planeras m m.
§12
Enprocentregeln
Styrelsen diskuterade ett åtgärdsprogram för att försöka återinföra 1%-regeln i Landstinget.
§13
Övriga frågor
Styrelsen bestämde att fundera över någon form av ersättning till Margaretha för hennes
arbete med att skapa ny webbsida åt förbundet.
§14
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 25 februari.
§15
Mötet avslutades.
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