Protokoll från ÅRSMÖTE med Dalslands Konstförening
Tid: 2022-04-30
Plats: Tingshuset, Mellerud
§ 1. Årsmötet öppnas.
Ordförande Annica Larsson hälsar välkommen till Dalslands Konstförenings årsmöte och
förklarar mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 3. Årsmötets behöriga utlysning
Konstateras att årsmötet utlysts i behörig tid i Dalslänningen, Provinstidningen Dalsland samt
på hemsidan.
§ 4. Val av ordförande till årsmötet
Till ordförande för mötet utsågs Annica Larsson.
§ 5. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet utsågs Helena Proba
§ 6. Val av protokolljusterare
Lennart Svensson och Karl-Erik Ågren utsågs att justera dagens protokoll.
§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2021
Mötesordförande läste upp föreliggande verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutade att lägga 2021 års verksamhetsberättelse med godkännande till
handlingarna.
§ 8. Resultat och balansräkning för år 2021
Kassör Lennart Svensson gick igenom resultat- och balansräkning per den 31 december 2021
Årsmötet beslutade att lägga 2021 års resultat- och balansräkning till handlingarna.
§ 9. Revisionsberättelse för år 2021
Lennart Svensson läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna Folke Olsson och Christian Nilsson har tillstyrkt ansvarsfrihet.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
§ 11. Budget för 2022
Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslaget för 2022

§ 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för år 2022
Enligt förslag beslutade årsmötet att utse styrelsemedlemmar enligt följande:
Annica Larsson,

ordförande, omval, 1 år

Karl-Erik Ågren,

1 år kvar

Marianne Lysell,

1 år kvar

Helena Proba,

1 år kvar

Lennart Svensson,

2 år, omval

Lars Bennersten,

2 år, omval

Arne Myhrberg,

2 år, omval

Kerstin Vogel,

1 år, nyval

Andreas Dagström,

1 år nyval

Brita Carlén,

1 år, omval, ersättare

§ 13. Val av revisorer och ersättare för år 2022
Jan Sällberg,

2 år nyval

Christian Nilsson,

1 år, kvar

Ersättare:
Ingrid Nilsson, 2 år, omval

§14. Val av valberedning
Barbro E Bratt,

sammankallande, 2 år nyval

Annasara Bjaaland ,

1 år, nyval

Elisabeth Andersson
Lindberg ,

1 år nyval

Kajsa Berglund,

ersättare, 2 år nyval

§ 15. Val av inköpsnämnd
Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att utse ledamöter i inköpsnämnden enligt följande:
Annica Larsson, Marianne Lysell samt Helena Proba.

§ 16. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad 200 kr.
§ 17. Kalendarium för 2022
Ordföranden hänvisade till att Kalendarium för 2022 finns i årsutskicket.
§ 18. Övriga frågor.
Året stipendiat Funny Livdotter berättade om sitt bokprojekt, om och med sin mormor.
Mycket intressant och trevligt. Tackades med blommor.
Vinstutdelning på konstlotteriet genomfördes, till glädje för de vinnare som var på plats.
§ 19. Årsmötet avslutas
Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande
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