Örebro Läns Konstnärsförbund
Protokoll från årsmöte 10/3 2015 på Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro.

1. Mötet öppnades av Astri Johansson.
2. Mötesdeltagare: Annika Nielsen, Dragomir Rajkovic, Inga Gorard, Thomas Rydén, Astri
Johansson, Lotta Lindblom, Jonas Holmquist, Lena Rönning, Daina liepina.
Anmält förhinder: Annika Johansson, Viggo Andersen, Nick Furderer, Stefan Gustafsson,
Richard Brixel, Catarina Mårtensson, Kathie Pettersson, Birgit Månsbacka, Sten Bolling,
Lars Pers Carina Roxäng, Kate Balderud,Sophie Willers, Bengt Sandström, Margita
Dahlström, Anna och Torsten Molander.
Astri började mötet med att hedra Walter Holmström, som 101,5 år gammal gick bort
2014, genom att läsa upp hans konstnärsgärning och resor, avslutades med en tyst
minut för Walter.
3. Till ordförande för årsmötet valdes Astri Johansson och till sekreterare Lena Rönning.
4. Till protokollsjusterare valdes Dragomir Rajkovic och Thomas Rydén.
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning besvarades med Ja.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Styrelsens årsredogörelse hade lästs av de närvarande. Astri läste lite av den, bl.a. att
Marianne Wikström flyttat och därför gått ur föreningen. Årsredogörelsen godkändes.
8. Jonas Holmquist delade ut den ekonomiska berättelsen för 2014. Revisionsberättelsen
lästes upp av Lotta Lindblom, som rekommenderade styrelsens ansvarsfrihet .
9. Ansvarsfrihet för det gångna året, besvarades med ett enhälligt Ja.
10. Val av två styrelseledamöter på 2 år blev Lena Rönning och Jonas Holmquist, båda
omval.
11. Val av en suppleant på 1 år: Catarina Mårtenson, omval.
12. Val av två revisorer på 1 år: Lotta Lindblom, omval och Kathie Pettersson, nyval.
13. Val av valberedning på 1 år: Thomas Rydén och Daina Liepina, båda nyval.
14. Verksamhetsplan för 2015: Det blir som medlemmarna vill plus medlemsutställning på
två platser under Konstens Vecka.
15. Årsavgiften för 2016 ligger kvar på 150 kronor.
16. Inga förslag från medlemmar och styrelse har kommit in.

17. Inga ärenden har anmälts till styrelsen.
18. Övriga frågor upptagna av Dragomir, Lotta, Thomas och styrelsen (Astri):
Dragomir uppmuntrade styrelsen att komma på något som fick medlemmar att komma
på medlemsmötena oftare, så att det förhoppningsvis skulle leda till livligare
diskussioner om konstnärers villkor, och han ville att vi skulle kunna få mer respons från
de offentliga sektionerna, med stipendier och om någon håller koll på 1 % -regeln vid
nybyggen (ngn upplyste om att Jesper Blåder, Konsthallen, handläger dessa ärenden).
Dragomir ställde också frågan varför så få av länets konstnärer deltar i Open Art. Daina
berättade då att det är öppet för alla att söka till Open Art.
Lotta berättade att Anette Björkman har gått ur ÖLKf på grund av sjukdom och mötet
beslutade att skicka blommor till henne för alla år hon varit med. Lotta tog på sig
uppgiften. Lotta berättade också att KRO på lördag den 14 mars har öppet möte på
Konsthallen i Örebro, med andra nätverk som ”Klister”, KC-mitt och KRO-mitt. Pontus
Björkman, KRO:s politiske sekreterare, Stockholm, deltar också.
Thomas om Stripautställningen i höst: Det har blivit nya ägare till Stripa gruva, Libo, ett
kommunalt bolag. De är villiga att inför utställningen stå för marknadsföring, försäkring,
transporter, snickare, div. material. Kontaktperson på Libo är Åsa Jonsson-Karlsson.
Vidare ska Thomas ta kontakt med Sparbanksstiftelsen och höra om de kan sponsra med
pengar. I samma ärende ska Thomas ta kontakt med Landstinget. Han ska också ha fler
möten med Libo.
Vi diskuterade om vi ska ställa ut i Stripa 1 eller 2 veckor, de flesta på mötet tyckte 2
veckor.
Thomas kommer att bilda en arbetsgrupp som arbetar med denna utställning och han
föreslog ett medlemsmöte i vår uppe på gruvan. Han föreslog också att Kerstin Wagner
skulle bjudas in som ”vaktmästare” och att även andra kulturarbetare kunde bjudas in
exempelvis musiker och ljusarbetare.
Årsmötet gav Thomas fria händer att jobba ihop ett förslag som han senare i vår
presenterar för oss medlemmar. Han kommer också att skicka ut en lista på de som ska
ställa ut på gruvan.
En arbetsgrupp bildades också för Konstens Vecka-utställningen på Kulturpalatset. Den
består av styrelsen och Inga Gorard. Till denna utställning har 23 medlemmar anmält sig
och tre till som dock fortfarande är osäkra. Arbetsgruppen kommer att arbeta med de
förut givna förutsättningarna: Inget tema och ingen bokstavsordning av upphängningen.
Dock blev det livliga diskussioner om för- och nackdelar med en temautställning, då det
ju är speciellt med Konstens Vecka, som började med att visa solidaritet med förföljda
konstnärer runt jorden. Arbetsgruppen ”Kulturpalatset” kommer att arbeta med
innergården och där förstärka vad Konstens Vecka står för. Om fler vill vara med och
arbeta med detta, hör av er, ju fler vi blir, ju bättre blir resultatet.
Vid protokollet:
Lena Rönning

Justeras:
Dragomir Rajkovic

Thomas Rydén

