Protokoll från Årsmöte 2015-03-21
1. Anteckning av mötesdeltagare. 17 pers – se separat namnlista
2. Val av mötesfunktionärer; ordförande Klas Reinholdsson, sekreterare Göran Boardy,
justeringspersoner Leif Samuelsson, Ea ten Kate
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. Besvarades med JA
4. Fastställande av röstlängd. Se namnlistan punkt 1. Minus Anna Larsson
5. Fastställande av dagordning. Leif Samuelsson anmälde en övrig fråga. Fastställdes i
övrigt i befintligt skick.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2014. Göran Boardy presenterade i stora drag
och Anna Larsson kommenterade det ekonomiska. Lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse. Maria Heed revisorsuppleant läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för den aktuella perioden.
8. Fråga om ansvarsfrihet. Möte beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
Framtidsdsfrågan: Ea presenterade enkäten.
87 svar hittills. En viss diskussion om olika aspekter i de olika inriktningarna dök
upp. Frågan om en grafikverkstad i anslutning till galleriet eller att använda KKV
ventilerades. Hur får vi fler medlemmar engagerade och gärna yngre. Att finnas
både digitalt och in real life är viktiga komplement. Andra konstformer i galleriet?
Stipendiet ett bra sätt att locka yngre. Vi måste själva ta itu med pedagogiken för
att undervisa den nya generationen. Vi bör ge de yngre mer ansvar.
10. Val av ordförande. Nina Bondeson omvaldes.
11. Val av kassör. Klas Reinholdsson och Eric Saline föreslogs. Klas Reinholdsson valdes
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Jacqueline Nowicka, Ea ten Kate,
Eric Saline, Göran Boardy omvaldes samtliga.
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. Ina Jansson, Leif Robertsson
omvaldes, Suppleanter Maria Heed, Mats Nielsen omvaldes.
14. Val av invalsnämnd. Alexandra Hedberg, Ea ten Kate, Maria Olausson valdes
15. Val av valberedning. Maria Olausson jagar ny valberedning till höstmötet.
16. Fastställande av årsavgift. Ingen ändring från 800 kr; vilande medlem också
oförändrat 250 kr/år.

17. Fastställande av styrelsearvoden. Ingen ändring (befriade från årsavgiften)
18. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas
grafiska blad. Behåller 25% vid utställningar, 35% för andelsägare 40% för icke
andelsägare.
19. Fastställande av stödmedlemsrabatt: 10% vid köp av grafik. Stödmedlemsavgift
350 kr för privatpersoner och 600 kr för företag.
20. Övriga frågor.
Ljuset i galleriet. Leif förklarade hur det nya LED ljuset skulle byggas och vad det kostar.
Hänskjöts till styrelsen.
Mötet avslutades med ett gruppfoto.
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