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§ 1 Årsmötet öppnas

Ordföranden Annica Larsson hälsar alla välkomna till Dalslands Konstförenings årsmöte 
och förklarar mötet öppnat.
Till årsmötet har ett 55-tal föreningsmedlemmar kommit.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns efter någon korrigering.

§ 3 Årsmötets behöriga utlysning

Konstateras att årsmötet utlysts i behörig tid.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för mötet utses Annica Larsson.

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet utses Inger Larsson.

§ 6 Val av protokolljusterare

Marianne Lysell och Britt Jörnäs utses att justera dagens protokoll.

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2016

Mötesordföranden läser upp föreliggande verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutar  att lägga 2016 års verksamhetsberättelse med godkännande till 
handlingarna.

§ 8 Resultat och balansräkning för år 2016

Kassör Vivi-Ann Gidebratt redogör för resultaträkning och balansräkning per den 31 
december 2016.
Årsmötet beslutar att lägga 2016 års resultat- och balansräkning till handlingarna.



§ 9 Revisionsberättelse för år 2016

Anita Aarsrud, föreningens revisor, läser upp revisionsberättelsen.
Revisorerna Anita Aarsrud och Christian Nilsson har tillstyrkt ansvarsfrihet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11 Budget för 2017.

Kassören Vivi-Ann Gidebratt läser upp budgetförslaget för år 2017.
Årsmötet beslutar  godkänna budgetförslaget.

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 2017

Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse styrelsemedlemmar enligt 
följande:

Annica Larsson, Bengtsfors, omval  för 1 år
Inger Larsson, Brålanda, omval för 2 år
Karl-Erik Ågren, Långed, omval för 2 år
Marianne Lysell, Brålanda, omval för 2 år
Karin Lundqvist, Mellerud, nyval för 2 år
Björn Weiderstrand, Åmål, ersättare, omval för 2 år

Lennart Svensson, Åmål och Klas Hellerström, Håverud sitter kvar ytterligare ett år liksom
ersättaren Maj-Lis Dolk.

§ 13 Val av revisorer och suppleanter 2017

Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse revisorer och suppleant enligt 
följande:

Anita Aarsrud. Brålanda, omval för 2 år
Christian Nilsson, Skåpafors, omval för 2 år

Ingrid Larsson, ersättare har 1 år kvar.

§ 14 Val av valberedning

Årsmötet beslutar att som valberedning fram till nästa årsmöte utse Lillemor Andersson, 
Mellerud och Brita Carlén, Dals Ed med Lillemor Andersson som sammankallande. En plats
är vakant i valberedningen.

§ 15 Val av ledamöter och ersättare i inköpsnämnden.

Enligt styrelsens förslag beslutar årsmötet att utse ledamöter och ersättare i inköpsnämnden
enligt följande:
Annica Larsson, Marianne Lysell och Maj-Lis Dolk.



§ 16 Kalendarium för 2017

Kalendarium för 2017 finns i Årsutskicket.

§ 17 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Medlemsavgiften höjdes förra året till 200 kr. Årsmötet beslutar att denna årsavgift består.
Inga beslut togs angående eventuell familjeavgift. Diskussionen fortgår.

§ 18 Styrelsens förslag angående ändring av stadgarna § 8 och 9 gällande 
ungdomsstipendiet

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 8 och 9 stryks ur stadgarna vilket
innebär att ingen reservation av medel är aktuell om någon stipendieansökan inte inkommit. 

 § 19 Anna-Lena Ingemansson tilldelas Dalslands Konstförenings stipendium

Anna-Lena hyllades på årsmötet och berättade  om sin konst och om sina planer med 
stipendiet.
Under en tid har Anna-Lena inte arbetat med halmarbete så mycket som hon tidigare gjorde. 
Det är tidsödande och omständligt och tiden fanns inte. Under en period har hon därför 
arbetat med tusch på akvarellpapper men nu har hon känt ett sug efter traditionellt 
halmarbete igen. 
Under en resa till London under utbildningstiden på Stenebyskolan kom hon till Victoria and
Albert museum. Där finns ett enormt utbud av allt man kan tänka sig inom textilt hantverk 
från hela världen, både modernt och uråldrigt. En riktig skattkammare alltså! Med 
stipendiets hjälp åker hon nu till V&A i London till hösten för att inspireras.
En jätteglad stipendiat tackade!

§ 20 Som avslutning serverades kaffe med dopp och vinsterna i årets medlemslotteri delades ut.

Ordföranden tackade alla som kommit.

Vid protokollet

Inger Larsson, sekr Marianne Lysell Britt Jörnäs




