Protokoll från ÅRSMÖTE med Dalslands Konstförening.
Tid: 2018-04-15
Plats: Melleruds bibliotek, Konstrummet.
§1

Årsmötet öppnas
Ordföranden Annica Larsson hälsar välkommen till Dalslands Konstförenings årsmöte och
förklarar mötet öppnat.
Till årsmötet har ett 25-tal föreningsmedlemmar kommit.

§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 mötet utses Annica Larsson.

§5

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

§6

Val av protokolljusterare
Marianne Lysell och Lillemor Andersson utses att justera dagens protokoll.

§7

Verksamhetsberättelse för år 2017
Mötesordföranden läser upp föreliggande verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutar att lägga 2017 års verksamhetsberättelse med godkännande till
handlingarna.

§8

Resultat och balansräkning för år 2017
Kassör Vivi-Ann Gidebratt redogör för resultaträkning och balansräkning per den 31

december 2017.
Årsmötet beslutar att lägga 2017 års resultat- och balansräkning till handlingarna.
§9

Revisionsberättelse för 2017
Lillemor Andersson läser upp revisionsberättelsen. Vivi Ann, kassör, påpekar att föreningen
arbetar med en stram budget.
Revisorerna Anita Aarsrud och Christian Nilsson har tillstyrkt ansvarsfrihet.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

§ 11

Kassören Vivi Ann Gidebratt läser upp budgetförslaget för år 2018.
Årsmötet beslutar godkänna budgetförslaget.

§ 12

Val av ordföranden
Valberedningen föreslår omval på ett år av nuvarande ordförande.
Årsmötet beslutar att som ordförande för det kommande verksamhetsåret utse Annica
Larsson.
Val av styrelseledamöter
Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse styrelsemedlemmar för två år
enligt följande:
Vivi-Ann Gidebratt, Dals Långed, omval
Lennart Svensson, Åmål, omval
Arne Myhrberg, Dals Rostock, nyval
Karin Lundqvist, Mellerud, Marianne Lysell, Brålanda, Karl-Erik Ågren och Inger Larsson,
Brålanda, sitter kvar ytterligare ett år.

§ 13

Val av ersättare i styrelsen
Enligt valberedningens förslag beslutar årsmötet att utse ersättare i styrelsen enligt
följande:
Maj-Lis Dolk, omval, 2 år
Kerstin Olsson, nyval 2 år

§ 14

Val av revisorer och ersättare
Folke Olsson, Vänersborg, nyval 1 år. Christian Nilsson, Skåpafors, sitter kvar kvar
ytterligare ett år. Till ersättare för 2 år väljs Anita Aarsrud, nyval och Ingrid Larsson omval
på 2 år.

§ 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

Val av valberedningen
Årsmötet beslutar att som valberedning fram till nästa årsmöte utse Lillemor Andersson,
Mellerud. Styrelsen arbetar på att få fram ytterligare namn .

§ 17

Medlemsavgift i föreningen
Årsmötet beslutar att årsavgiften ska vara 200 kr.

§ 18

Kalendarium för 2018
Kalendarium för 2018 finns i Årsutskicket. Miklos Fözös utställning på Melleruds bibliotek
är flyttad på grund av ombyggnation till 7/12 – 29/12.

§ 19

Ordföranden berättade om sina ansträngningar för att få fram en ungdomsstipendiat. Nu
har föreningen beslutat att tilldela 2017 års Ungdomsstipendium till Sara Kristiansson, Dals
Ed. Pengarna ska användas till en sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola
Gunilla Kjellstedt tilldelas Dalslands Konstförenings stipendium.
Gunilla hyllades på årsmötet och berättade bland annat att hon ser framemot att kunna
använda stipendiepengarna till att resa och arbeta på Gotland. Nu behöver hon tiden till att
läka sin arm efter ett brott men sen planeras för resa. Hon berättade också att hon sedan
1969 varit medlem i Dalslands Konstnärsförbund och att hon då fick rådet av Alvar Lundin
att släppa loss och inte vara så mycket teckningslärare!

§ 20

Övriga frågor
Tre bokvinster delades ut bland de närvarande.

§ 21

Som avslutning serverades kaffe med dopp och vinsterna i årets medlemslotteri delades ut.
Alla som närvarade fick ta med sig boken Konstnärer i Dalsland 2 och boken
Bengtsforsgruppen.
Ordföranden tackade alla som närvarat.
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