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1. Anteckning av mötesdeltagare. Se separat namnlista (bifogas)
2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringspersoner:
Ordförande Nina Bondeson, sekreterare Göran Boardy, justerare: Jon Forssman, Ingela Palmertz
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. Mötet befanns vara utlyst i god ordning.
4. Fastställande av röstlängd. Namnlistan (bifogas) förutom Anna Larsson som har yttranderätt men ej får rösta.
5. Fastställande av dagordning. Se punkt 9 a, b och c. Övriga frågor a, b och c
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen har skickats ut på papper i förväg.
a/ styrelsens presenterade ett tillägg till verksamhetsberättelsen. Se denna text i anslutning till detta protokoll.
Diskussion: Vi bör sprida info så mycket digitalt som möjligt. Vi har skyldighet att ta del av information och att
föreningen att informera. Vad för ideellt arbete har minskat. Om det ideella arbetet och den anställda. Kan vi bättre
definiera och strukturera ideella arbetsuppgifter? Vi bör göra en lista. Kan vara en organisatorisk fråga att förbättra
detta. En ständigt nyttig fråga. Då lägger vi verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse.

Klas Reinholdson läste revisorernas berättelse: Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.

Revisorerna har dessutom några kommentarer. De betonar intensifierat budgetarbete. Offensiva projekt nödvändigt.
Digitaliseringsprojektet är viktigt och offensivt.
Budgetdisskussion: Fråga om Jubileumsåret – gick med ett litet litet överskott. Bra med en balanserad budget.
8. Fråga om ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
a/ stängda tisdagar. Tisdagar är en dag med få besökare. Vi kör så tillsvidare.
b/ stipendieverksamheten: skriftligt förslag från styrelsen: ”Grafik i Väst bjuder in konstskolor med statsbidrag som
erbjuder utbildning i konstgrafik att nominera en (1) elev/student till vårt stipendium. Stipendiat utses sedan av
Grafik i Västs styrelsen.” Mötet godkände denna ändring.
c/ styrelsen eller person styrelsen givit fullmakt, har rätt att teckna kort i Bank med angiven högsta inköpsgräns
25 000 och max 10 000 kontantuttag. Mötet godkände detta.
10. Val av ordförande. Ninas Bondeson valdes
11. Val av kassör. Eric Saline valdes
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Göran Boardy, Klas Reinholdson, Ea ten Kate, Jacquline Nowicka
valdes
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. Ordinarie: INA Jansson med personlig suppleant Maria Heed
samt Leif Robertsson med personlig suppleant Mats Nielsen
14. Val av invalsnämnd. Mötet tyckte att det var OK att styrelseledamot sitter i invalsgruppen. Valdes: Leif
Robertsson, Ea ten Kate, Ingela Palmert
15. Val av valberedning. Jan Bringevik, Marie Falksten valdes
16. Fastställande av årsavgift. Ingen ändring. 700 för aktiv medlem (250 för vilande) kvarstår. En diskussion om
medlemskaderns storlek och nödvändighet att hålla kontakt vitalisera – få in yngre mm.
17. Fastställande av styrelsearvoden. Inga arvoden. (förutom att styrelsen ej betalar serviceavgift)
18. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas grafiska blad. Ingen ändring:
40% för icke andelsägare, 35% för andelsägare, 25% för medlemmar som ställer ut. Denna info skall till GiV-bladet.
19. Fastställande av stödmedlems, personalen, medlemmars rabatt. 10% rabatt vid inköp av medlemmars grafik.
20. Övriga frågor.
a/ Ninas språkfråga. Se bilaga: som lades till protokollet.
b/ Maries: efterfrågade statistik om vilka konstnärer som säljer bra. Kanske bör detta inte göras offentligt. Kanske
inte kopplat till personer utan till typ av blad.
c/ Leif Samulesson föreslog att föreningen skall engagera någon arbetslös som befinner sig i Fas3 – kan det vara något
för oss? Värt att kolla! Men då nödvändigt med ideell hanledare. Leif erbjöd sig att vara handledare. Styrelsen får i
uppdrag att undersöka detta.
21. Mötet avslutades

Tillägg till verksamhetsberättelsen för 2012
Resultatet för 2012 blev alltså negativt. Föreningen gjorde en förlust på 56 900 kronor. Detta har flera orsaker. Dels
naturligtvis för att vi hade en anställd till under 8 månader. Anledningen till detta behov är att den ideella insatsen
från föreningens medlemmar inte möter upp till den större omsättningen och den ökande verksamheten. I botten
ligger också det faktum att Västra Götalandsregionen minskade sin medfinansiering med 55 000 år 2010.
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