
Årsmöte Värmlands konstnärsförbund 13 oktober 2018.   Kristinehamns konstmuseum


1. Mötet öppnades

2. Gunnar Lidén blev vald till ordförande för mötet

3. Mötet valde Margaretha Jansson till sekreterare för årsmötet

4. Namnlista skickades runt för röstlängd

5. Kristin Andreassen och Johan Magnusson valdes till justerare

6. Mötet fann att årsmötet var utlyst på behörigt sätt

7. Dagordningen blev godkänd

8. Mötet hade en parentation med en tyst minut för avlidna medlemmar

9. Nya medlemmar hälsades välkomna med en blomma
Jennie Dahlén

Christina Brattsand Carlsson

Emilia Snövit Kikic

Gabriella Menerwa Kaasinen


10. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes

11. Ekonomiska rapporten diskuterades och godkändes

12. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

13. Resultaträkning och balansräkning fastställdes och mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen

14. Arvoden till styrelsemedlemmar diskuterades och mötet beslöt att
ordförande och sekreterare får 10.000 kr/år

ledamöter 999kr/år


15. Årsavgiften beslöts ligga kvar på 250 kr/år

16. Inga motioner har kommit in

17. Styrelsen lade fram ett förslag om ett nytt stipendium. ”Årets utropstecken”
Mötet beslutade att 50.000 kr ska avsättas för att varje år dela ut 5.000  till någon medlem som
gjort något speciellt. Nya styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ramarna för det nya stipendiet.

Styrelsen lade fram ett förslag om att en arbetsgrupp bör bildas som arbetar med jubileet

2019. Mötet beslutade att det var en bra idé och till den gruppen valdes: 

Stefan Westling, Björn Molin, Veronica Odén samt ev. Jennie Dahlen som vill tänka över saken.


18 Till styrelse, invalsnämnd, valberedning och revisorer valdes:


Ordförande: 

Bo Wadman Larsson      till 2020

Ledamöter: 

Joakim Johansson          till 2020

Ulrika Skog. till 2020

Annika Nielsen till 2019

Annika Eriksdotter          till 2019

Suppleant:

Kerstin Wessberg           till 2019




Invalsnämnd 

Lorraine Rantala     ( suppleant Kristina Gullander ) till 2020

Kjell Sundberg        ( suppleant Christina Byberg )  till 2020

Helene Carlsson     (suppleant Erika Broman )        till 2020

Amanda Karlsson   (suppleant Julia Olofsson)        till 2019

Ingalena Klenell      (suppleant Kristin Andressen)   till 2019


Valberedning 

Tor Cederman

Veronica Odén

Anne Herngren


Revisorer 

Valberedningen lyckades inte hitta någon ordinarie revisor,

mötet gav styrelsen i uppdrag att hitta någon eller köpa den tjänsten


till revisor suppleant valdes Lars Hjelm


19. Årets Nermanstipendiat är Ditte Reijers vilket applåderades
livligt av mötet.

20 Under punkten övriga frågor diskuterades Jubileumsutställningen

som kommer att vara på Värmlands museum. 
Mötet beslöt att styrelsen ska göra en skrivelse till Värmlands 
konstförening där alla medlemmar ska få en möjlighet att delta med tre 
verk. 


21 Mötet avslutades med att 

Gunnar Lidén, Björn Molin och Marie Gauthier avtackades


Kristinehamn 13 oktober 2018


Årsmötes ordförande Årsmötes sekreterare


Gunnar Lidén Margaretha Jansson


justerare justerare


Kristin Andreassen Johan Magnusson


