
Värmlands Konstnärsförbund
Årsmöte 3 oktober 2015
Värmlands museum kl 14.00

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Margaretha Jansson

2. Närvarande medlemmar

Se bilaga 1, närvarolista

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4. Val av mötesordförande och sekreterare

Mötet valde Margaretha Jansson till mötesordförande och Veronica Odén till sekreterare

5. Val av justerare

Marie Gautier, Anna Hedstrand

6. Godkännande av mötets utlysande

Kallelsen med samtliga årsmöteshandlingar skickades ut ca tre veckor innan årsmötet. Mötets 
utlysande godkändes.

7. Parentation

En tyst minut hölls på ordförandens uppmaning för eventuellt avlidna.

8. Nya medlemmar hälsas välkomna
 
Årsmötet hälsade fyra nya medlemmar välkomna: Giselle Reijers, Maline Nordin, Ingeborg 
Paulsrud och Henrik Westlund.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

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

10. Rapport Chengdu

Ordföranden gick igenom arbetet kring Chengduresan. Utförlig beskrivning av förarbetet och 
genomförandet gavs. Rolf Gustavsson presenterade resan med bildspel och berättelser. Vi har 
skickat ut en inbjudan inför fortsättningen av projektet 2016, förbundet avvaktar svar. 

11. Ekonomisk rapport

Ordföranden redogjorde för den ekonomiska rapporten på storbild, vilken godkändes.



12. Revisionsberättelse

Kristin Andreassen läste upp revisionsberättelsen i revisor Thomas Wennbergs frånvaro. 
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Beslutet var enhälligt.

14. Fastställande av årsavgift
 
Årsmötet beslöt enhälligt att hålla fast vid årsavgiften på 250 kr för kommande verksamhetsår.

15. Inkomna motioner

Inga motioner hade kommit in till årsmötet.

16. Av styrelsen väckta förslag

Inga väckta förslag

17. Val av styrelse, revisorer, invalsnämnd samt valberedning

Valberedningen lämnade följande förslag. 

Styrelse:

Niki Merimaa, kassör, vald till 2016
Johan Gaellman, sekreterare, vald till 2016
Johan Magnusson, ledamot, nyval till 2017
Annika Eriksdotter, ledamot, nyval till 2017
Henrik Malmborg, suppleant, nyval till 2016
Inget förslag ännu, ordförande 

Mötet diskuterar ordförandeposten. Det föreslås att Margaretha Jansson fortsätter som ordförande 
till 2016, vilket enhälligt beslutades.

Invalsnämnden:

Erika Broman, ordinarie, nyval till 2017
Amanda Karlsson, personlig suppleant, nyval till 2017

Marie Hettwer, ordinarie, nyval till 2016
Magnus Mellgren personlig suppleant, nyval till 2017

Karin Börjesso, ordinarie, nyval till 2017
Ingalena Klenell, personlig suppleant, nyval till 2017

Karin Friman, ordinarie, vald till 2016
Thomas Christensson, personlig suppleant, nyval till 2017



Christer Norrström, ordinarie, vald till 2016
Kersin Wessberg, personlig suppleant, vald till 2016

Revisorer. Till revisorer föreslogs omval av Thomas Wennberg som ordinarie och nyval av Marie 
Gauthier som suppleant till 2016. Båda valdes enhälligt av årsmötet.

Valberedningen. Årsmötet utser enhälligt Margita Dahlström, David Tedfeldt och Marie Sjölin, 
sammankallande. 

18. Åke Nermans Minne

a/ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den ekonomiska rapporten för Åke Nermans Minne. Rapporten godkändes.

b/stipendieutdelning

Som stipendiat valdes detta år Jörgen Svensson. Han firades med både muntlig och inramad 
motivering samt blommor. Jörgen Svensson håller ett tacktal.

19. Övriga frågor

Förfrågan om en samlingsutställning i regi av konstnärsförbundet. 

Denna fråga diskuterades på årsmötet 2014, där man klargjorde att detta inte kan läggas på 
styrelsen, fler ur förbundet måste engagera sig för att en sådan skall kunna bli möjlig. 

Förbundet har påpekat för konstföreningen att vi vill ha en medlemsutställning. 

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades. Styrelsen tackade avgående: Veronica Odén, Karls Lindvall, Kristin Andreasen 
för det arbete de gjort som suppleanter i konstnärsförbundet.

Margaretha Jansson Veronica Odén
Mötesordförande  Mötessekreterare

Justerare: Marie Gauthier,                                        Anna Hedstrand

Bilagor: närvarolista


