Örebro Läns Konstnärsförbund
Protokoll från medlemsmötet 2017 11 21 på Konstfrämjandet Bergslagen
Närvarande:Astri Johansson,Kathie Pettersson,Marianne Degerman,Torsten Molander, Dragomir
Rajkovic,Nick Furderer,Gösta Eriksson,Inga Gorard,Annika Johansson,Lotta Lindblom,Thomas
Ryden,Daina Liepina,.
Anmält förhinder:Catarina Mårtensson,Stefan Gustafsson,Siv Engström,LarsPersCarina
Roxäng,Lena Rönning, Olle Medin,Dan Lekberg,Kate Balderud,Christer Norrström,Richard
Brixel,Margita Dahlström.

1.Mingel:Längesen vi sågs stort behov att bekanta oss och alla var fika-sugna.
2.Astri Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
3.Val av mötesfunktionärer:Ordförande Astri,Sekreterare Kathie,justerare Thomas och Daina
4.Dagordningen godkändes.
5.10-årsjubileum 2018:
Fråga till mötesdeltagarna från styrelsen, på initiativ av Astri: Vår förening ska enligt stadgarna
arbeta för och tillvarata medlemmarnas intressen. Det har vi försökt göra genom att bl.a.
anordna medlemsutställningar, även sådana där utställningsersättning inte kunnat ges. Hur vill
ni att vi ska jobba i framtiden, ska vi över huvud taget anordna utställningar för medlemmarna,
vad gör vi i stället?
Mötesdeltagarnas synpunkter på detta:
Vi bör försöka få projektbidrag för ev.utställningar men utställningarna är även en möjlighet för
medlemmarna att träffas och kanske få kontakter med presumtiva uppdragsgivare etc.
Det känns väl inte så betungande om man t.ex. som i Nora lämnar in ett litet konstverk.
Stripautställningen framstår som ett lyckat genomförande.
Utställningsersättning är inte att förvänta sig vid stor grupputställning.
Vi kan väl inte bara träffas och dricka kaffe!
Om villkoren vid utställning inte passar någon medlem får hen tacka nej till att medverka.
Gemensamma utställningar planerade 1-3 år framåt av en utställningsgrupp.
Mötet beslutade att vi ska ha vår jubileumsutställning i Åsby Kulturhus med Vernissage Lördag
4/8 med musik.Konsthallen har en yta ca 110 kvadratmeter.Öppet: lö 4/8,sö 5/8 ,fre 10/8,lö 11/8
sö 12/8 och fre 17/8,lö 18/8,sö 19/8. Öppettiderna beslutades inte.
Medlemmar som ingår i utställningsgruppen:Lotta och Inga.
Hängning av utställningen:Daina och Thomas.
Affisch: Nick.
Astri håller i utskick och meddelanden.
Mötet beslutade att Temat för utställningen blir "I det blå".

Mötet godkände att vi kan leta sponsorer mot att de får stå med på all affischering.
Uppmanar alla medlemmar att ta uppgiften på allvar och kontakta tänkbara sponsorer,får vi
sponsring så kan vi ge oss alla som medverkar en utställningsersättning och
reseersättning,ersättning till vakthavande på utställningens öppettider.
Förslag på att årsmötet hålls på Åsby Kulturhus.
Hemsideadress: www.asbykulturhus.se
6.Rapporter och skrivelser:
Annika och Astri skickade runt tackkortet för Örebro Läns Konstnärsförbunds uppvaktning och
representation vid Viggos begravning i Degerfors.
7.Aktuella Konstnärsfrågor:
Olle Medin har meddelat att hans skrivelse till Konkurrensverket om bristfällig upphandling på
ett äldreboende i Kumla avslogs.
Detta och andra aktuella och intressanta konstnärsfrågor från länet diskuterades livligt.
9.Mötet avslutas:
Efter ett tre timmar långt möte kunde Astri tacka för uppmärksamheten och avsluta mötet.
Vid protokollet:Kathie Pettersson

Justeras:

Daina Liepina

Thomas Rydén

