
Örebro Läns Konstnärsförbund 

Protokoll från årsmöte 27/3 2014  

på Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro. 

Närvarande: Thomas Rydén, Margita Dahlström, Sten Bolling, Catarina Mårtenson, Gösta 

Eriksson, Inga Gorard, Lars Spaak, Daina Liepina, Lotta Lindblom, Lena Rönning, Jonas 

Holmquist, Kate Balderud, Kaipa Gunilla Ericsson, Kathie Pettersson, Annika Nielsen, Astri 

Johansson.  

Anmält förhinder: Annika Johansson, Viggo Andersen, Nick Furderer, Zijad Mehmedovic, 

Anna Molander, Torsten Molander, Dan Lekberg, Richard Brixel, Marianne Wikström. 

 

1. Mötet öppnades av Astri Johansson.  
 

2. Närvarolistan gick runt bordet.  
 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Astri Johansson och till sekreterare Lena 
Rönning. 
 

4. Till protokollsjusterare valdes Thomas Rydén och Catarina Mårtenson. 
 

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning besvarades med ja. 
 

6. Dagordningen godkändes . Thomas ville göra ett tillägg under punkt 18 övriga 
frågor.  

 
7. Styrelsens årsredogörelse lästes upp och godkändes. 

 
8. Jonas Holmquist delade ut den ekonomiska berättelsen och berättade att vi inte 

behöver betala skatt för de pengar, som just nu finns i föreningen, samt läste upp 
revisorernas berättelse.  

 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna året, besvarades med ja.  

 
10. Val av en styrelseledamot och ordförande på 2 år: Astri Johansson, omval.  

 
11. Val av en suppleant på 1 år: Catarina Mårtenson, nyval.  

 
12. Val av två revisorer på 1 år: Bengt Sandström, omval, Lotta Lindblom, omval.  

 
13. Val av valberedning på 1 år: Anna Molander (sammankallande), omval, Margita 

Dahlström, nyval. 
 

14. Verksamhetsplanen för 2014 delades ut och inga tillägg gjordes.  
 

15. Årsavgiften för 2015 blir 150 kronor. 



 
 

16. Förslaget från en medlem om stadgeändring, med val av ord i § 5 medlemskap, 
godkändes:  
Sökande som var medlem i KRO distrikt 15 vid nedläggningen blir automatiskt 
medlem som medlem i ÖLKf. Ansökan görs på förenklad ansökningsblankett som 
beställs från styrelsen eller laddas ner från förbundets hemsida.  
Ordet automatiskt byts ut mot behörig som. 

 
17. Logofrågan får ligga på is tills vidare, då de som arbetar med frågan är upptagna 

med annat. 
 

18. Övriga frågor:  

Thomas Rydén har tagit reda på om det finns möjlighet att söka pengar till 
Konstens vecka 2015 i Stripa gruva. Han fann att Lider och kommunen inte har 
några pengar, möjligtvis kan vi försöka hos olika stiftelser som sponsrar kultur. 
Thomas tycker att så många medlemmar som möjligt skall, förslagsvis i april, 
gemensamt resa upp till gruvan för att se om det är en intressant plats att ställa ut 
på. Thomas kommer att föreslå ett datum, som han förmedlar till Astri, som i sin 
tur lägger ut det på vår hemsida.  

Kaipa Gunilla Ericsons förslag, att vi skall kollektivt göra vykort, för att sedan ha 
kortställ på olika platser i länet, där folk får ta kort gratis, diskuterades. Antingen 
betalar var och en sina kort eller en liten delsumma, resten sponsras av ÖLKf:s 
pengar. Kaipa har lovat att hjälpa till med layouten om medlemmarna visar sitt 
intresse. Kaipa och Astri kommer att på hemsidan meddela sista datum för 
intresseanmälan. (Läs mera i bilaga till protokollet.) 

Höstens medlemsutställning på KulturPalatset, Örebro, kommer att starta runt 
Konstens Vecka, V 40. Då hela Sveriges Konstföreningar i år har temat ”politisk 
konst” kommer vi också att ha detta tema, vilket årsmötet enhälligt röstade för. 
Mer upplysningar om Konstens Vecka 2014 och medlemsutställningen kommer att 
finnas på hemsidan, när vi har haft ett möte med Altansukh Demberel, NBV. 

19. Mötet av slutades med att vi firade vår andra hundraåring, Sten Bolling, med kaffe 

och tårta, i föreningen. 

Vid protokollet: 
  Lena Rönning   Justeras: 
                        Thomas Rydén               Catarina Mårtenson 
 
 
      
 

Bilaga: Kaipa Gunilla Ericsons förslag 


