
Värmlands Konstnärsförbund 

PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE den 30 september 2017 
Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamn 

§1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Lidén.


§2  Närvarande medlemmar 


Se Närvarolista, Bilaga 1. 

§3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 


§4 Val av mötesordförande och sekreterare 

Till mötesordförande valdes sittande, Gunnar Lidén och till mötessekreterare sittande, 

Karin Fast Aronsson. Båda valdes enhälligt.


§5 Val av två justerare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Anna Hedstrand och Marie Gauthier.


§6 Godkännande av mötets utlysande 

Mötets utlysande godkändes.


§7 Parentation 

Tyst minut för medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet.


§8  Nya medlemmar hälsas välkomna 

Årsmötet hälsade sex nya medlemmar välkomna. Christina Byberg, Sara Nilsson, Adam Haugbak, 
Andreas Poppelier, Simon Torssell Lerin och Margareta Säfström.

Blommor överlämnades till de nya medlemmarna som var närvarande vid årsmötet. 


§9 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och läste upp valda delar ur den. Inga 
synpunkter kom fram vid mötet och verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.


§10 Ekonomisk rapport 

Johan Magnusson redogjorde för den ekonomiska rapporten, vilken godkändes. 


§11 Revisionsberättelse 

Revisor Marie Gauthier läste upp revisionsberättelsen samt medföljande bilaga med synpunkter. 
Revisorn tillstyrkte årsmötet att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.




§12 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Beslutet var enhälligt.


§13 Fastställande av årsavgift 

Årsmötet beslöt enhälligt att årsavgiften förblir 250 kr för kommande verksamhetsår.


§14 Inkomna motioner


Inga inkomna motioner. 


§15 Av styrelsen väckta förslag 

Inga väckta förslag. 


§16 Val av styrelse, revisorer, invalsnämnd samt valberedning  

Valberedningen Margita Dahlström, Tor Cederman och David Tedfeldt lämnade följande förslag.


Nyval ledamot föreslogs Lennart Gybrant till 2019 och fyllnadsval ledamot Annika Nielsen till 2018.


Styrelsen för verksamhetsåret 2017-2018 ser därmed ut enligt nedan:


Gunnar Lidén	 	 	 ordförande	 	 	 vald till 2018

Lennart Gybrant	 	 ledamot	 	 	 nyval till 2019

Annika Eriksdotter	 	 ledamot	 	 	 omval till 2019

Björn Molin	 	 	 ledamot	 	 	 vald till 2018

Annika Nielsen	 	 ledamot	 	 	 fyllnadsval till 2018

Kerstin Wessberg	 	 suppleant	 	 	 omval till 2018


Förslagen godkändes av årsmötet.


Invalsnämnden 

Ordinarie	 	 	 Personlig suppleant	 	 Valda till årsmötet 
Amanda Karlsson	 	 Julia Olofsson		 	 nyval till 2019

Ingalena Klenell	 	 Kristin Andreassen	 	 nyval till 2019

Magnus Mellgren	 	 Lorraine Rantala	 	 valda till 2018

Thomas Christenson	 	 Kjell Sundberg		 	 valda till 2018

Jörgen P Karlsson	 	 Helene Karlsson	 	 valda till 2018	 	 


Föreslagna konstnärer valdes enhälligt av årsmötet.


Till revisorer föreslogs omval av Marie Gauthier som ordinarie och som suppleant Lars Hjelm till 
2018. Båda valdes enhälligt av årsmötet.


Årsmötet valde enhälligt Tor Cederman, Veronica Odén och Anne Hernegren Hauger att ingå i 
valberedningen till 2018. Sammankallande utses inom valberedningen.


§17 Åke Nermans minne - stipendieutdelning 

a) Johan Magnusson rapporterade att ekonomin för stipendiet är god. 

b) Gunnar Lidén läste upp motivering till valet av årets Åke Nerman stipendiat; Lars Lerin. 

Överlämnande av diplom samt check på 25.000 kr kommer att överlämnas vid ett senare 
tillfälle. 




§18 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 


Margaretha Jansson ställde fråga till styrelsen, vad som är på gång framöver. 


Gunnar Lidén nämnde att planering och förberedelser pågår inför konstnärsförbundets 100-
årsjubileum 2019. Värmlands Muséum kan endast erbjuda sina lokaler på nedre plan i 
Cyrillushuset, pga omfattande ombyggnationer. 

Rackstadmuséet har visat intresse att upplåta sina lokaler inför jubiléet. Gunnar Lidén håller i 
kontakten med konstföreningen, Stefan Norén. 


För övrigt efterfrågade styrelsen förslag på lämpliga aktiviteter för medlemmarna. 

Några spontana idéer kom upp:


• Workshops/föredrag

• Bussresa till intressant utställning

• Fest

• Jubileumskatalog med presentation av medlemmarna samt historik av konstnärsförbundet

• Diskussionsforum på webben och försatta presentation av konstnärer


b) Avtackning av avgående styrelsemedlemmar


Johan Magnusson och Karin Fast Aronsson avtackades med blommor. 


§19 Mötets avslutande 

Gunnar Lidén tackade för förtroendet inför rollen som ordförande och avslutade med uppmuntran 
och önskan om ytterligare idéer inför framtiden.


Gunnar Lidén	 	 	 	 	 	 	 Karin Fast Aronsson

Mötesordförande	 	 	 	 	 	 Mötessekreterare


Anna Hedstrand	 	 	 	 	 	 Marie Gauthier

Justerare	 	 	 	 	 	 	 Justerare


Bilagor 
1. Närvarolista



