Protokoll nr 11/2015-2016

Värmlands Konstnärsförbund
Styrelsemöte den 23 januari 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.
§3
Kerstin valdes till justerare.
§4
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5
Ekonomisk rapport från Johan.
Johan träffade kassören Maria Å angående behörigheter o dyl. Maria behöver VKF:s
senaste deklarationen.
§6
Rapport från Johan från möte med Värmlands konstförening.
Värmlands konstförenings årsmöte äger rum den 22 mars.
Vårsalongen kommer visas på Konst i Karlstad med start 27 maj.
Till årets Höstsalong i Kristinehamn kommer endast medlemmar i VKF:s bjudas in för
att söka. Salongen blir på Kvadraten, Kristinehamns konstmuseum mellan 30/9-5/11.
Värmlands konstförening ser gärna att VKF:s blir bättre på att uppdatera sin hemsida
med bilder och info.

§7
Hemsidan och Facebook.
Diskussion kring hur hemsidan bör se ut och om det är smidigare att länka direkt till
var och ens hemsida, instagram eller dyl. Björn lägger tills vidare ut en påminnelse
på FB, för att uppmuntra medlemmarna att lägga ut bilder på sina verk.
§8
Rapport från Valberedningen.
Valberedningen har lämnat förslag på ny ordförande i VKF.
Vi citerar valberedningens sammankallande Margita Dahlström:

Det känns som om jag har pratat med halva konstnärskåren i Värmland telefonen har gått röd :-D
Men det har gett resultat.
Gunnar Lidén nyss hemflyttad från Grekland och nu beredd att satsa på
Värmland och konsten tackade ja efter bara några timmars betänketid.
Jag hoppas och tror att han blir den ordförande som vi behöver just nu!
§9
Övriga frågor.
Kerstin nämnde att en digital fakturablankett bör uppdateras.
Annika åtog sig att fixa en mall.
§10
Mötet avslutades och alla tackade Johan för ännu en utsöka soppa!
*******
Därefter vidtog ett kollegialt arbete med att kuvertera medlemskort och fakturor för
2017. Medlemsavgift för 2017 ska vara betald före extra årsmötet.
Nästa styrelsemöte: 28 februari kl 17 hos Johan.

V Ordf Johan Magnusson

Sekr Karin Fast Aronsson

Just Kerstin Wessberg

