Årsmöte i Nacka Konstförening tisdag 1 april 2014 Dieselverkstaden
Mötet hade 27 deltagare enligt bifogad deltagarförteckning
1. Årsmötet öppnades av ordföranden Karin Zelmerlööw.
2. Till årsmötesordförande valdes Henrik Isoz.
3. Till årsmötessekreterare valdes Meith Fagerqvist.
4. Två justeringsmän valdes: Cilla Jahn och Barbro Hägg.
5. Den föredragningslista som skickats ut fastställdes.
6. Mötets utlysande som gjorts i god tid före årsmötet godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse som utsänts till medlemmarna godkändes av mötet.
8. Kassören redogjorde för årets resultat och balansräkning som godkändes. Konstaterades
att inköp till lotteri som budgeterats till 30 000 kr, endast hade ett utfall på 18 588 kr.
Styrelsen har på detta sätt planerat att inför föreningens 60‐årsjubileum år 2015 göra
ytterligare inköp till lotteriet samt också uppmärksamma jubileumsåret på annat sätt.
9. Revisionsberättelsen lästes upp av kassören, då ingen av revisorerna var närvarande.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
11. Till ordförande för ett år omvaldes Karin Zelmerlööw.
12. Val av fyra styrelseledamöter för ett år: omval av Sven Ljungström, Meith Fagerqvist,
Charlotte Eriksson och Tulla Grünberger.
13. Val av tre suppleanter för ett år: omval Jessica Lönnö, Ina M Andersson och Björn
Habenicht.
14. Val av två revisorer för ett år: Omval Gunilla Wettby och Louise Langenborg.
Omval ersättare: Tord Runnäs
15. Två ledamöter till valberedning valdes: omval Henrik Isoz och nyval av Anna Burén.
Sammankallande: Henrik Isoz
16. Styrelsens förslag till budget godkändes med en oförändrad årsavgift/medlem 200 kr och
för par 350 kr.
17. Övriga frågor
a. En fråga ställdes av en närvarande medlem om styrelsen har diskuterat
möjligheten att erbjuda de konstintresserade personerna i Saltsjöbaden ett
medlemskap som skulle kunna innehålla guidade visningar på dagtid. Styrelsen
svarade att frågan har diskuterats, men att denna typ av visningar är kostsamma.
Merparten av medlemsavgiften används till inköp till lotteriet som är en av de

mest uppskattade delarna av föreningens verksamhet och skulle behöva höjas för
att guidade visningar på dagtid skulle kunna anordnas och att en medlemsavgift på
dagens nivå är att föredra för att behålla antalet medlemmar.
b. Ytterligare en fråga ställdes om styrelsens förslag till att anordna föreläsningar i
konsthistoria för medlemmarna. Efter en framtagen kalkyl för en sådan
föreläsningsserie ansåg styrelsen att föreningen inte kunde ta en ekonomisk risk
för de kostnader detta skulle medföra. Styrelsen har därför ansökt om att från
Nacka kommun få ett garantibidrag för denna verksamhet, men inte fått detta
beviljat. Ett alternativ till denna typ av föreläsningsserie skulle kunna vara att inom
Sveriges konstföreningars regionala organ anordna en sådan tillsammans med
andra föreningar, vilket nu undersöks.
c. Henrik Isoz tackades för sitt arbete i valberedningen, som inför året inte varit så
betungande då samtliga i styrelsen accepterat omval.
18. Årsmötet avslutades och därefter lottades sex närvarovinster ut bland de medlemmar som
var närvarade.
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