
VÄRMLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND 

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE den 5 oktober 2013, Konferensen, Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamn 

 

 

§1  Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av ordföranden Margaretha Jansson 
 

§2.  Närvarande medlemmar 

 Se bilaga 1, Närvarolista 

 

§3.  Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes 

 

§4.  Val av mötesordförande och sekreterare 

 Till mötesordförande valdes sittande, Margaretha Jansson och till mötessekreterare sittande, Johan 

 Gaellman. Båda valdes enhälligt. 

 

§5.  Val av två justerare 

 Till justerare valdes Kjell Sundberg och Margita Dahlström 

 

§6.  Godkännande av mötets utlysande 

 Kallelse med samtliga årsmöteshandlingar skickades ut 9 september och var medlemmarna tillhanda i 

 god tid före årsmötet. Med undantag av fem personer vars adresser visat sig vara felaktiga och breven 

 kommit i retur. Mötets utlysande godkändes. 

 

§7. Parentation 

 Följande två medlemmar har avlidit under verksamhetsåret. Angela Lind-Bergström och Jörgen 

 Zetterquist. Dessa hedrades med en tyst minut. 

 

§8.  Nya medlemmar hälsas välkomna 

 Årsmötet hälsade 7 nya medlemmar välkomna. Liv Midbøe, Annika Eriksdotter, Tor Cederman, Karin 

 Welin, Magnus Mellgren, Amanda Karlsson. Karin Welin är invald som tillfällig medlem tills vidare. Ingen 

 av de nyinvalda var närvarande vid årsmötet. 

 

§9.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, som varit utskickad till samtliga medlemmar. Inga 

 synpunkter kom fram vid mötet och verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

§10.  Ekonomisk rapport 

 Kassören Niki Merimaa redogjorde för den ekonomiska rapporten, vilken godkändes.  

 

§11.  Revisionsberättelse 

 Kristin Andreassen läste upp revisionsberättelsen i revisor Thomas Wennbergs frånvaro. 

 Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

§12.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Beslutet var enhälligt. 

 



 

§13.  Fastställande av årsavgift 

 Årsmötet beslöt enhälligt att hålla fast vid årsavgiften på 250 kr för kommande verksamhetsår. 

 

§14.  Inkomna motioner 

 Inga inkomna motioner 

  

§15.  Av styrelsen väckta förslag 

 Inga av styrelsen väckta förslag 

 

§16.  Val av styrelse, revisorer, invalsnämnd samt valberedning 

  

Valberedningen Henrik Malmborg, David Tedfeldt och Karin Fast Andersson lämnade följande förslag. 

   

Nyval av Margaretha Jansson som ordförande till 2015. Omval ledamot föreslogs till 2015 Veronica Odén, Nyval 

ledamot föreslogs till 2015 Kristin Andreassen. Nyval suppleant till 2014 föreslogs Annie Lindgren.  

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2013-2014 ser då ut enligt nedan:  

Margaretha Jansson   ordförande    omvald till 2015  

Veronica Odén   ledamot    omvald till 2015  

Niki Merimaa   ledamot    vald till 2014  

Johan Gaellman   ledamot    vald till 2014  

Kristin Andreassen   ledamot    vald till 2015 

Annie Lindgren  suppleant   vald till 2014 

  

Invalsnämnden :  

Ordinarie    Personlig suppleant   Valda till årsmötet  

Åke Grützelius   Karin Friman    vald till 2014  

Annie Lindgren   Christer Norrström   vald till 2014 

 

Förslag till nyval 

Lotta Lagersson  Erika Broman   nyval till 2015 

Henrik Malmborg   Karin Fast Andersson nyval till 2015  

Jonas Holmström   Karin Börjesson  nyval till 2015  

 

Föreslagna konstnärer valdes enhälligt av årsmötet.  

  

Revisorer. Till revisorer föreslogs omval av Thomas Wennberg som ordinarie och som suppleant Johan 

Magnusson till 2014. Båda valdes enhälligt av årsmötet.  

  

Valberedningen. Årsmötet valde enhälligt Henrik Malmborg (sammankallande), David Tedfeldt och Karin Fast 

Andersson att ingå i valberedningen till 2014. 

 

§17.  Åke Nermans Minne  

 a/ekonomisk rapport 

 Niki redogjorde för den ekonomisk rapporten för Åke Nermans Minne. Rapporten godkändes. 

  b/stipendieutdelning 



 Bengtgöran Flood firades med blommor och inramad motivering till valet som Åke Nerman stipendiat. 

 Bengtgöran kunde själv inte närvara vid årsmötet, men får blommor och motivering levererad av Annie 

 Lindgren. 

 

 

 

§18. Övriga frågor  

 a) Fest i samband med höstsalongen. 

 Alternativa sätt att ordna fest i samband med framtida Höstsalonger diskuterades. Även om fest och 

 möten vid andra tider under året. 

 b) Jurering inför höstsalongen. 

 Förfarandet vid jureringen inför höstsalongen diskuterades. 

 

§19. Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. Styrelsen tackade avgående ledamot Karin Börjeson för allt det arbete hon gjort 

 under flera års tid som ledamot i konstnärsförbundet. Hon avtackades med vin, blommor och varma 

 applåder. 

  

 

 

Margaretha Jansson        Johan Gaellman 

Mötesordförande        Mötessekreterare 

 

 

Kjell Sundberg        Margita Dahlström 

 

 

Bilagor 

1. närvarolista 


