Örebro Läns Konstnärsförbund
MEDLEMSINFO MARS 2010
Hej!
Här kommer kallelse till årsmöte den 27 april kl 18.30
på Örebro Konsthall, Olaigatan 17 B, Örebro.
Av anledningar som vi inte kunnat råda över blir årets årsmöte försenat, vilket vi ber er ha överseende med.
Tiden för inlämnande av förslag från medlemmar ändras därför från senast 28 februari till senast 19 april.
Styrelsen /
Astri

Välkomna! Vi bjuder på något gott.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande
Anteckning av mötesdeltagare
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två protokollsjusterare
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredogörelse
Redogörelse för förbundets ekonomi samt revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av 1 styrelseledamot på 2 år
Val av två revisorer på 1 år
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift
Inkomna förslag från medlemmar och styrelse
Ev. Val av 1 suppleant på 1 år.
Övriga ärenden som anmälts till styrelsen
Mötets avslutande

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsens förslag till ändring av stadgarnas § 14
Nuvarande lydelse:
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter som utses på två år i taget på så sätt att två väljs ena året och en
nästkommande år. Styrelsen fördelar själv uppdrag och ansvarsområden inom sig.
Föreslås ändrad till (ändring med röd text)
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter som utses på två år i taget på så sätt att två väljs ena året och en
nästkommande år. Styrelsen ska dessutom bestå av en suppleant som utses på 1 år. Styrelsen fördelar själv
uppdrag och ansvarsområden inom sig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOM IHÅG INLÄMNING TILL MEDLEMSUTSTÄLLNINGEN i Karlskoga Konsthall tisdag 25 maj kl 16-20

Örebro Läns Konstnärsförbund
Verksamhetsberättelse 2009
Årsmöte hölls den 24 februari på Konstfrämjandet i Örebro.
Styrelsen har bestått av Astri Johansson, ordförande, Lena Rönning, sekreterare och Jonas Holmquist,
kassör. Revisorer har varit Björn Brusewitz och Nick Furderer.
Under året har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Utöver detta har styrelsen hållit kontakt per
telefon och e-mail. Ett informationsmöte och två medlemsmöten har hållits, alla tre på Bio Roxy,
Örebro. Informationsmötet var välbesökt. Många idéer för vad vi skulle kunna arbeta med i framtiden
framkom och stort intresse fanns för medlemskap i föreningen. På medlemsmöte nr 1 medverkade
Ulrika Stigbäck, länskonstkonsulent, och på möte nr 2 Rikard Åslund, utvecklingsledare på
Regionförbundet Örebro, och Jenny Linzie, vikarierande länskonstkonsulent.
Vi har under året fått 39 nya medlemmar. Av dessa kommer 30 st från det nedlagda KRO distrikt 15.
Medlemsantalet var vid årets slut 44 st.
Kontakten med medlemmarna har skötts via Medlemsinfon per mail till medlemmar med mailadress
och per brev till övriga. All information är också utlagd på föreningens hemsida. Vi har under året
skaffat en egen domän www.orebrolanskonstnarsforbund.se men har inte haft resurser att
vidareutveckla hemsidan.
Nick Furderer har varit vår representant i Konstfrämjandet Bergslagens styrelse och Jonas Holmquist i
Åkerbys, senare Nora Arts styrelse.
Vi har under året arrangerat den fjärde upplagan av Konstens Vecka. Temat var i år Yang/Yin. 27 av
länets konstnärer deltog, och även i år hade vi genom bidrag från Örebro Kommun och Regionförbundet Örebro möjlighet att ge deltagarna en symbolisk summa för resor och material. Vid
utställningens slut kunde vi glädjas åt att alla konstverk fanns kvar och var intakta. Auktionen på
skisserna gav 6200 kr, vilket som tidigare år har överlämnats till Örebro Konstskola att användas som
elevstipendium.
Enligt stadgarna ska vi ha en liten styrelse plus spontant uppkomna nätverk som kan arbeta med olika
frågor och idéer. Förslag till två nätverk har lämnats in av två medlemmar, men än har tyvärr ingen
anmält intresse för att delta i dessa.
En tävling om att skapa en logo för Örebro Läns Konstnärsförbund ÖLKF har utlysts bland medlemmarna.
Styrelsen har under året börjat planera för medlemsutställningen sommaren 2010 i Karlskoga
Konsthall.
Örebro 31 december 2009

Astri Johansson

Lena Rönning

Jonas Holmquist

