Örebro läns Konstnärsförbund
Protokoll från årsmötet 2018 03 11på Åsby Kulturhus.
Närvarande:AstriJohansson,NickFurderer,MarianneDegerman,IngaGorard,AnnikaJohansson,
ThomasRydén,TorstenMolander,LennartEldfors,DainaLiepina,Anna Molander, Lotta
Lindblom, Kathie Pettersson.
Anmält
förhinder:JonasHolmquist,StenBolling,LenaRönning,StefanGustafsson,DanLekberg,AnnikaNie
lsen,CatarinaMårtenson,Margita Dahlström, Kate Balderud.
Lotta och Tom Lindblom välkomnade oss och visade runt i det vackra Kulturhuset och bjöd
på en vällagad soppa med gräslök och persilja ,hembakt bröd ,smör, ost och gurka.
Måltiden avslutades med kaffe och kladdkaka.
Mätta och belåtna satte vi oss ned och årsmötet tog sin början.
1.Astri öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2.Astri berättade att tre medlemmar gått bort sedan förra årsmötet: Viggo Andersen,Sophie
Willers och Lena Gustafsson.Vi höll en tyst minut för våra konstnärskollegor.
3. Anteckning av mötesdeltagare gjordes.
4. Till ordförande för årsmötet valdes Astri Johansson och till sekreterareKathie Pettersson.
5.Till protokolljusterare valdes Thomas Rydén och Daina Liepina.
6.Frågan om mötets stadgeenliga utlysning besvarades med ja.
7.Styrelsens årsredogörelse lästes igenom och godkändes.
8.Förbundets ekonomirapport och revisionsberättelse lästes upp.
9.Medlemmarna gav styrelseansvarsfrihet för det gångna året.
10. Valberedningen presenterar resultatet av sitt arbete.
Val av styrelseledamot på 2 år :mötet valde Astri Johansson till ordförande posten på 2 år
Sekreterare på 1 år Kathie Pettersson
Kassör på 1 år Torsten Molander
Suppleant på 1 år Marianne Degerman
Revisorer på 1 år Anna Molander och Annika Nielsen
Revisorsuppleant på 1 år Lotta Lindblom
Valberedning på 1 år Inga Gorard och Annika Johansson

11.Verksamhetsplanen för 2018 godkändes
12.Årsavgiften för 2019 förblir 150 kronor

13.Inga inkomna förslag från medlemmar och styrelse.
14.Ej heller andra övriga ärenden har anmälts.
15 Övriga frågor:Astri informerar om att medborgarförslaget angående Richard Brixels
skulptur på Karlskoga torg avslogs .Skulpturen ska flyttas till annan plats i Karlskoga.
Olle Medin gjort ny skrivelse till media om att Kumla kommun gjorde fel i upphandlingen vid
utsmyckning på äldreboende i Kumla.
Mötet beslutade att vår Jubileums utställnings öppettider blir 11.00-16.30 och att
vaktningsschema görs.
Tom Lindblom spelar under vernissaget 4/8.
Utställningen är öppen 4-5/8, 10-11-12/8, 17-18-19/8.
Lotta Lindblom och Inga Gorard ingår i utställningsgruppen.
Affisch gör Nick Furderer och Thomas Rydén ,också digitalt så medlemmar kan skicka till
intressenter.
Thomas Rydén och DainaLiepina hänger utställningen.
Astri håller i utskick och meddelanden.
Datum för inlämning och annan information diskuteras på det planerade medlemsmötet
31/5.
Tema för utställningen är som bestämdes på förra medlemsmötet ”I DET BLÅ”
”Förslag på att vi inför kommande utställningar ska undersöka Ställdalen och Hjulsjö.Att vid
nästa utskick uppmana medlemmarna att titta på utställningsmöjligheter för Örebro Läns
Konstnärsförbund.”
16.Mötet avslutas
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