Örebro Läns Konstnärsförbund
Protokoll från årsmötet 2016.03.29 på Teaterladan, Wadköping, Örebro

Närvarande: Astri Johansson, Annika Johansson, Viggo Andersen, Lotta Lindblom, Jonas
Holmquist, Dragomir Rajkovic, Richard Brixel, Kate Balderud, Thomas Rydén, Inga Gorard,
Daina Liepina, Annika Nielsen, Lena Rönning
Anmält förhinder: Margita Dahlström, Catarina Mårtensson, Larspers Carina Roxäng

1.

Astri Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Astri berättade att två medlemmar har gått bort under året.
Vi höll en tyst minut för våra konstnärskollegor, Roland Eckerwall och Bengt
Sandström.

3.

Anteckning av mötesdeltagare gjordes.

4.

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

5.

Till protokollsjusterare valdes Annika Johansson och Viggo Andersen.

6.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysning besvarades med Ja.

7.

Dagordningen godkändes, med tillägg till övriga frågor av Richard Brixel angående KRO,
Dragomir Rajkovic om 1%-regeln och från styrelsen om representant på
Konstfrämjandet i Örebro.

8.

Styrelsens årsredogörelse lästes igenom tyst, sedan gick ordföranden igenom
rubrikerna: Utställningarna, Stripa gruvområde och NBV, Örebro.
Thomas Rydén var glad att utställningen blev så bra och att det kom många besökare
och att sponsorerna blev nöjda. Mötet föreslog att föreningen kan skicka ett tackkort
till sponsorerna.
NBV-utställningen blev också lyckad trots diverse ”föreproblem”.
Styrelsens årsredogörelse godkändes.

9.

Förbundets ekonomirapport och revisionsberättelse lästes upp och revisorn Lotta
Lindblom föreslog mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10.

Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11.

Val av 1 styrelseledamot på 2 år: Då valberedningen inte hittat någon ny ordförande
övertalades Astri Johansson att, sedan hon meddelat att hon kan sköta ÖLKf:s
hemsida, också vara ordförande på ett år. Daina och Thomas lovade att hjälpa till med

att administrera utställningen i Nora 2017, och Inga tog på sig att ringa medlemmar
som inte svarar på Astris mail.
12.

Fyllnadsval av 1 styrelseledamot på 1 år: Till sekreterare valdes Kathie Pettersson.

13.

Till suppleant på 1 år omvaldes Catarina Mårtensson.

14.

Annika Nielsen och Anna Molander valdes till revisorer på 1 år.

15.

Inga Gorard och Margita Dahlström valdes till valberedning på 1 år.

16.

Verksamhetsplanen för år 2016 (och 2017) godkändes.

17.

Årsavgiften för år 2017 förblir 150 kronor.

18.

Inga inkomna förslag från medlemmar.

19.

Ej heller andra övriga ärenden har anmälts.

20.

Övriga frågor:
Richard Brixel tog upp frågor rörande det nuvarande KRO, som inte fungerar ute i
distrikten. Det måste vara en fördel att vara medlem i KRO.
Lotta Lindblom sa att region mitt är den mest aktiva i landet och att hon tar gärna hjälp
av flera inför vårmötet den 23/4 i Västerås. Hon berättade också om projektet KISAM,
konstens roll i samhället, utbildningsprogram för politiker.
Dragomir Rajkovic tycker att då Örebro stad bygger så många nya hus, är det viktigt att
vår förening tar reda på om 1%-regeln om konstutsmyckningar efterlevs, och hur
”rättvisa” utsmyckningsuppdrag skall komma till stånd och vilka som förmedlar dessa
arbeten.
Styrelsens övriga fråga gällde om vår representant på Konstfrämjandet i Örebro, Lotta
Lindblom kan vara det, då hon också sitter i Konstfrämjandets styrelse. Vi bestämde,
att om Konstfrämjandet inte har något emot det, godkänner vi också ”dubbelskapet”.

21.

Mötet avslutades, med smörgås, goda tårtor, kaffe och frukt.

Vid protokollet
Lena Rönning
Justeras:
Annika Johansson

Viggo Andersen

