
Styrelsemöte Värmlands Konstnärsförbund 201016 

Närvarande: Bo Wadman Larsson, Annika EriksdoDer, Ulrika Skog, Louise Warnquist, 
KersHn Wessberg 

• Medlemsförteckning: KersHn ska pricka av vilka som har betalt medlemsavgiM 
mot vår medlemsförteckning för aD hiDa de som ännu inte betalt. Bo ska 
kontakta dessa. För dem ska bostadsadress och mailadress också kontrolleras 
vid kontakt. 

• Beslutas aD Åke Nermans-sHpendiet och Årets utropstecken får belopp 20.000 
kr resp. 5.000 kr därför aD akHeutdelningen uteblivit i år, avstämt med 
revisorerna. 

• Till anteckningarna förs aD SHpendiet Hll Åke Nermans minne delades ut Hll 
KrisHn Andreassen och SHpendiet Årets utropstecken delades ut Hll Gerd 
Göran. Utdelningen skedde den 9 oktober utomhus i strålande solsken vid 
trappan Hll Värmlands Museum, Cyrillushuset. Närvarande var sHpendiaterna, 
representanter för VKF:s styrelse samt kulturskribenterna från NWT och VF.  

• Beslut aD även nominerade Hll de två sHpendierna ska läggas ut på vår Fb-sida 
och hemsida. DeDa därför aD visa respekt för alla medlemmars förslag och det 
roliga med aD bli nominerad. 

• Beslut aD vi ska förbereda byte av bank från Nordea Hll Handelsbanken. Bo ska 
ta upp frågan med bokföringsbyrån Maria ÅkesdoDer. 

• Vår hemsidas framHd diskuterades. Margaretha Jansson har avsagt sig 
uppdraget aD sköta hemsidan. Hemsidan är idag svårmanövrerad och för aD få 
en hemsida som är enkel aD lära sig och läDarbetad så behöver den göras om. 
Styrelsen enades om en enklare medlemsförteckning där vi istället länkar 
vidare Hll medlemmens egna sociala media istället för u[örlig informaHon och 
bilder på förbundets hemsida.  

• Beslut togs aD vi ska ha en arbetsgrupp som skyndsamt tar fram en 
kravspecifikaHon på vad hemsidan ska ha för funkHoner, utseende och tekniska 
förutsäDningar. Vi har redan lagt ut förfrågningar om offert och de måste få 
kravspecifikaHonen. Till arbetsgruppen utsågs Annika, Ulrika, Louise och 
KersHn. ED första möte är planerat om två veckor. Vi har eD mål aD ha 
hemsidan i driM Hll nästa årsmöte i april. 

Vid protokollet:    Justerare: 



KersHn Wessberg    Annika EriksdoDer


