Protokoll 16/2016-17
Värmlands Konstnärsförbund
Styrelsemöte den 4 september kl 18.00 hemma hos Kerstin Wessberg
Närvarande: Gunnar Lidén (ordf), Karin Fast Aronsson (sekr), Johan
Magnusson, Björn Molin, Kerstin Wessberg (ledamöter)
Frånvarande: Annika Eriksdotter
§1
Mötet öppnades och Gunnar hälsade alla välkomna.
§2
Dagordningen godkändes
§3
Kerstin valdes till justerare
§4
Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5
Ekonomisk rapport
Ingen större förändring sen tidigare.
Johan påminner om att KKV:s flytt under hösten, från lokalen på
Kasernhöjden till Zakrisdal. En del pärmar tillhörande VKF bör hämtas innan
flyttlasset går. Den 18 oktober stänger verkstaden för att gemensamt material
skall kunna plockas ned till den 1 november.
§6
Rapport från dialog med Värmlands Konstförening
Gunnar har deltagit i möten med Konstföreningen.
Konstföreningen har fått in en del synpunkter gällande begränsningen vad
gäller storlek på de konstverk som får skickas in till höstsalongerna.
138 verk av 77 konstnärer har antagits till årets höstsalong. 245 verk blev
inlämnade av 89 konstnärer. Årets juryman heter Henrik Persson, bor i
Göteborg, är själv konstnär och huvudlärare i grafik vid Dômen konstskola.

§7
Förberedelser inför årsmötet
Sammanträdeslokal i Kristinehamn är bokad till årsmötet, kl 14.00.
Styrelsen beslutade att köpa tjänsten vad gäller tryck av kallelse,
årsmöteshandlingar och utskick till medlemmarna i VKF.
Årets nya medlemmar får även en särskild inbjudan.
§8
Stipendiet Åke Nermans minne
Gunnar har haft kontakt med årets stipendiat som kommer att bjudas in till
årsmötet.
§9
Hemsidan och Facebook
Ytterligare riktlinjer för arbetet tas upp i styrelsen efter årsmötet.
§10
Talesperson för KRO/KIF i Värmland
Margaretha Jansson har haft rollen som talesperson under några år men har
nu påpekat att det bör vara en representant från styrelsen. Tas upp med
styrelsen efter årsmötet.
§11
Övriga frågor
Karin Fast Aronsson har meddelat önskemål om att lämna styrelsen i
samband med årsmötet.
Johan Magnusson har tidigare aviserat att han lämnar sitt styrelseuppdrag.
Valberedningen har därmed lämnat förslag till ny styrelse för verksamhetsåret
2017-2018.
§12
Datum för nästa styrelsemöte
Inget nytt datum bestämdes denna gång.
§13
Mötet avslutades
Ett stort tack för god soppa och för ett gott samarbete under verksamhetsåret.
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