Protokoll fört vid årsmöte i
Handelsbankens Konstförening
den 4 april 2016, Näringslivets Hus

Konstföreningens ordförande Ulf Riese hälsade de närvarande mötesdeltagarna
välkomna till föreningens 71:e årsmöte och öppnade mötet.

§1

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Ulf Riese utsågs att vara ordförande vid mötet. Till sekreterare valdes Monika
Bergström.

§2

Upprättande av röstlängd

Beslöts att närvarolista vid behov skulle gälla som röstlängd (bilaga).
106 medlemmar deltog i mötet.

§3

Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lolou Sörenson.

§4

Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande

Konstaterades att sammankallandet skett i enlighet med stadgarna och var
behörligen sammankallat.

§5

Föredragning av styrelse- och revisionsberättelserna

Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogs av ordföranden och godkändes av
stämman.

§6

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Resultat- och balansräkningar förelåg i skriftlig form och fastställdes i sin helhet av
årsmötet.

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.
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§8

Bestämmande av medlemsavgift

Beslöts att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs 23 kr/månad i vardera sektionen, samt +2 kr för medlemmar i Stockholm avseende klubbmästarens arrangemang.

§9

Val av ordförande i föreningen

Till ordförande omvaldes Ulf Riese intill nästa årsmöte.

§ 10 Val av styrelseledamöter
Årsmötet godkände valberedningens förslag till omval av Maria Widegren, Mikaela
Hazell, Bo Nordling, Monika Bergström samt nyval av Hillevi Haestad i 2 år tom 2018.
Noterades att Monica Andén inte står till förfogande för styrelsen 2016 med
anledning av pensionering, dock kvarstår Monica som medlem i Inköpsnämnden för
Konst.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Eva Gabrielsson och Mathias Alestedt på 1 år tom 2017. Till
revisorssuppleanter omvaldes Birgitta Falk och Miisa Maas på 1 år tom 2017.

§ 12 Val av ledamöter i konstsektionen och konsthantverkssektionen
Till Konstsektionen omvalde årsmötet Monica Andén, Maria Nilsson, Henrik Rydinger
samt nyval av Bo Nordling (ordf) på 1 år tom 2017.
Till konsthantverkssektionen omvaldes Pernilla Vinnerås (ordf), Stefan Malm, Lena
Williamsson och Lena Markström Nordin på 1 år tom 2017.

§ 13 Val av valberedning
Till valberedning omvalde årsmötet Ylva Dahlquist och Lena Sörensen tom 2017.

§ 14 Övriga ärenden
Ordföranden tackade valberedningen, styrelsen, programverksamheten samt
konsthantverksektionen respektive konstsektionen för sina insatser under året.
Särskilt avtackades Carina Hernander och Monica Andén - avgående
styrelseledamöter.
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Den formella delen av årsmötet avslutades och därefter förrättades dragning av
årsmötesvinster.
Årsmötet gästades av fotokonstnären Simon Cederqvist – ”photoshoptrollkarlen” som
bygger sina verk utifrån sina inre bilder, med siktet inställt på att överraska och göra
det oförväntade.
Han berättar bl a om att skapandeprocessen ofta inleds med en skiss. Ett mycket
intressant föredrag om hur konsten visar själen.
Årsmötet avslutades med supé.

Vid protokollet

Monika Bergström

Justeras

Ulf Riese

Lolou Sörenson

