
Protokoll från ÅRSMÖTE med Dalslands Konstförening.

Tid: 2014-04-06
Plats: Melleruds bibliotek, Konstrummet

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Kerstin Olsson hälsar välkommen till Dalslands Konstförenings årsmöte och 
förklarar mötet öppnat. 
Till årsmötet har kommit ett 35-tal föreningsmedlemmar.

§ 2 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

§ 3 Årsmötets behöriga utlysning
Konstateras att årsmötet utlysts i behörig tid.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet utses Kerstin Olsson.

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet utses Inger Larsson.

§ 6 Val av protokolljusterare
Berit Dahlgren och Karl-Erik Ågren utses att justera dagens protokoll.

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2013 Bilaga 1
Mötesordföranden läser upp föreliggande verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutar att lägga 2013 års verksamhetsberättelse med godkännande till 
handlingarna.

§ 8 Resultat och balansräkning för 2013 Bilaga 2
Kassör ViviAnn Gidebratt redogör för resultaträkning och balansräkning per den 31 
december 2013.
Årsmötet beslutar att lägga 2013 års resultat- och balansräkning till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2013
Revisorernas revisionsberättelse för år 2013 läses upp.
Revisorerna Anita Aarsrud och Christian Nilsson har tillstyrkt ansvarsfrihet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.



§ 11 Val av ordföranden
Valberedningen föreslår Kerstin Olsson till ordförande under kommande verksamhetsåret
Årsmötet beslutar att som ordförande för kommande verksamhetsår utse Kerstin Olsson.

§ 12 Val av styrelseledamöter
Valberedningen redovisar att avsägelse föreligger från Jimmy Alm på grund av avflyttning 
från landskapet.

Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse styrelsemedlemmar för två år 
enligt följande:
ViviAnn Gidebratt, omval
Berit Dahlgren, omval
Lennart Svensson, nyval

§ 13 Val av ersättare i styrelsen
Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse ersättare i styrelsen enligt 
följande:
Majlis Dolk, nyval, 2 år

§14 Val av revisor och ersättare
Enligt valberedningens förslag kvarstår  revisorer och ersättare enligt följande
Anita Aarsrud, ordinarie, 1 år
Christian Nilsson, ordinarie, 1 år
Ingrid Larsson, ersättare, 1 år

§ 15 Val av ledamöter och ersättare i inköpsnämnden
Enligt styrelsens förslag beslutar årsmötet att utse ledamöter och ersättare i 
inköpsnämnden enligt följande:
Kerstin Olsson, Britt Jörnäs, Inger Larsson och ViviAnn Gidebratt som ersättare.

§ 16 Val av valberedning
Årsmötet beslutar att som valberedning fram till nästa årsmöte utse
Göran Ekman, Brita Carlén och Lillemor Andersson med Göran Ekman som samman-
kallande.

§ 17 Medlemsavgift i föreningen
Enligt styrelsens förslag beslutar årsmötet att medlemsavgiften/årsavgiften för 
verksamhetsåret 2015 ska vara 150 kr.

§ 18 Kalendarium för 2014
Ordföranden informerar om utställningar under kommande år som är

• Dals Eds Folkbibliotek 7 april – 7 maj Hjördis Clemens och 15 september – 
8 oktober  Lisbeth Fürdell

• Melleruds bibliotek, konstrummet  10 – 28 maj  Anders Dahlqvist, 8 – 28 november
Lilian Retamales

• Sommarsalongen i Steneby Konsthall, Dals Långed 22 juni – 24 augusti
• Konsthallen i Bengtsfors 1 – 12 september Jessica Fleetwood
• Höstsalongen i Åmåls Konsthall 11 – 31 oktober
• Färgelanda Konsthall 15 november – 10 december Maria Sundström



§ 19    Årets konstnärsstipendiater presenteras
           Årets konstnärsstipendiater är Lisbeth Claesson och Malin Palm. Båda hyllas på årsmötet 

och båda berättar sen om sitt arbete.
Lisbeth Claesson arbetar med en bild- och diktbok och för oss berättar hon hur arbetet går 
till och läser sen två dikter, Farmor och Granen.
Malin Palm berättar hur hon målar utan att skissa och att hon målar med egentillverkad 
temperafärg. Ofta målar hon abstrakt tex nämner hon en glasmålning hon gjort för St Görans 
sjukhus i Stockholm. Nu stundar en resa.

§ 20 Avslutning
Som avslutning serveras kaffe med dopp och de 21 vinsterna i årets medlemslotteri delas ut.
Årets närvarolotteri består av 5 vinster som också utdelas.
Ordföranden tackar alla som närvarat.

Vid protokollet

Inger Larsson, sekreterare Kerstin Olsson, ordföranden

Berit Dahlgren, justerare Karl-Erik Ågren, justerare.


