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1. Anteckning av mötesdeltagare.

Se separat namnlista

2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringspersoner.
Nina Bondeson ordförande, Göran Boardy sekreterare, Zera Ay, Björn
Therkelson justerare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
OK
4. Fastställande av röstlängd.
Se bifogad namnlista (Anna Larsson, anställd, äger ej rösträtt)
5. Fastställande av dagordning.
Stadgeändringsförslag på p 9. Annars inga ändringar.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.
Den vikande försäljningen diskuterades. Vi hoppas på förändring iom nya
hemsidan men vi vet naturligtvis inte vad det kommer att leda till. Den sjunkande
offentliga upphandlingen är en strukturell förändring, som visar sig överallt. Hur stor del
av denna minskade försäljning beror på VGR? Lobbyverksamhet gentemot
Kulturnämnden är möjlig. Vilka dokument styr verksamheten. Vi bör kanske utnyttja
läget nu (med den negativa uppmärksamhet som konstenheten erhållit i GP) och
skriva till Kulturnämnden i denna fråga. Vi bör påpeka vad som finns på GiV och vad
som finns på GS.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse. Leif Robertsson läste upp revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet.
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden.
9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
Styrelsen presenterade ett stadgeändringsförslag.
Beslöts att i första läsningen ändra stadgarna till:
§ 3 Organisation
B - styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två
suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.
Samt:
§ 4 Årsmöte

punkt G. 10 Val av styrelse (11, och 12 tas bort)
Dessa stadgeändringsförslag skall upp på höstmötet 2016 och där klubbas i
andra läsningen för att bli godkända.
10. Val av ordförande. Göran Boardy
11. Val av kassör. Klas Reinholdson
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Eric Saline, Jacqueline Nowicka, Ea ten Kate, Jakob Lejonhjälm
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.
Katarina Jansson, Leif Robertsson ordinarie
Maria Heed suppleant för Leif R, Ytterligare en suppleant väljs på höstmötet.
14. Val av invalsnämnd.
Nils-Erik Mattsson, Nina Nondeson, Björn Therkelsson
15. Val av valberedning.
Zera Ay. Två till väljs på höstmötet
16. Fastställande av årsavgift.
Ingen ändring.
17. Fastställande av styrelsearvoden.
Slipper medlemsavgift fortsättningsvis.
18. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas
grafiska blad.
40, 35, 25 % provision. Inga förändringar.
19. Fastställande av stödmedlems rabatt.
10% - ingen ändring,
20. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
21. Mötets avslutande
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