
Protokoll 14/2016-17 
Värmlands Konstnärsförbund 

Styrelsemöte den 15 maj kl 17.00 hemma hos Gunnar Lidén 

Närvarande: Gunnar Lidén (ordf), Karin Fast Aronsson (sekr), Johan 
Magnusson (ledamot), Annika Eriksdotter (ledamot), Kerstin Wessberg 
(suppl) 
Frånvarande: Björn Molin (ledamot) 

§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. 
Värdeökningen är fortsatt god i Åke Nermans stipendiefond. Styrelsen 
beslutade att en översyn bör göras, om syftet med stipendet ev kan ge visst 
utrymme för förändringar. Endera att utöka stipendiesumman eller dela ut 
stipendiet till två personer per år. Johan undersöker till nästa möte hur 
stadgarna är formulerade. Nästa steg kan vara ett samråd med jurist.    

§6 
Hemsidan och Facebook. 
Gunnar har haft kontakt med Margaretha Jansson som är villig att fortsätta 
sitt arbete med att administrera hemsidan. Dock finns fördelar med att några i 
styrelsen också kan publicera vid behov.   
En arbetsbeskrivning/avtal ska specificeras och upprättas i samråd med 
Margaretha över vad som ska ingå i arbetet med hemsidan. Styrelsen 
beslutade att ersättning ska utgå till Margaretha för hennes tidigare arbete 
med 10.000 kr och med 5.000 kr för arbete under 2017.  
Beslut togs även att en arbetsgrupp ska bildas som ska ansvara för hemsida 
och facebook. Denna arbetsgrupp består nu i ett första skede av: Gunnar, 
Annika och Björn. Ytterligare någon/några personer kan komma att bjudas in/
utses. Gruppen ska kunna presenteras på kommande årsmöte.  



§7 
Stipendiet Åke Nermans minne. 
Var och en i styrelsen redovisade sina förslag på lämplig kandidat. Det fanns 
en rörande enighet kring ett namnförslag och vid nästa möte kommer beslut 
att tas. 

§8 
Rapport från invalskommittéen. 
Gunnar berättade att av de13 personer som i år sökt medlemskap i VKF blev 
sex personer antagna. Samtliga sökande har fått besked och de som är 
antagna är nu välkomnade på hemsidan. Gunnar skriver även ett 
välkomstbrev till de nyinvalda, 

§9 
Rapport från Vårsalongen med nya invalda i VKF. 
Gunnar har haft en kontakt med Stefan Norén, ordförande i Värmlands 
Konstförening. Gunnar deltar även i konstföreningens möte den 16 maj.  

§10 
Övriga frågor. 
Johan föreslog att mail bör användas i första hand för att nå ut till 
medlemmarna, exvis vad gäller utskick av den årliga medlemsavgiften/
fakturan. Ett gruppmail bör underlätta hanteringen.  

§11 
Nästa styrelsemöte. 
Måndag 12 juni kl 18.30 hos Annika.  

§12 
Mötet avslutades. 
Ett särskilt tack för god soppa. Och tårta! 

Gunnar Lidén (ordf)      Karin Fast Aronsson (sekr)    Kerstin Wessberg (just)


