Nacka Konstförening
60 år - 2015

Kallelse till Årsmöte
Tisdagen den 24 mars 2015, kl 18.30
Lilla scen, Dieselverkstaden, Sickla

Kära Konstklubbsmedlemmar! Årets aktiviteter har mottagits positivt av medlemmarna och våren
är på gång. Det betyder att det är dags att kalla till årsmöte.

Föredrag

”Altarskåpet från Skånela -

Berättelsen om Anna och Joakim
och en liten apa”
Pia Bengtsson Melin är fil. dr i Konstvetenskap vid Stockholms universitet
och verksam som projektforskare vid
Upplandsmuseet i Uppsala.

Det senmedeltida altarskåpet från Skånela kyrka finns sedan drygt 100 år i Uppsala domkyrka. I snidade och målade
scener visas jungfru Marias föräldrars historia och altarskåpets bilder berättar även mycket om medeltida vardagsliv.
Under en trappa sitter också en liten ilsken apa. Vad gör den
där?

Årsmöte

Programmet genomförs i samarbete med Kultur Nacka. Under
kvällen blir det utlottning av några ”vinster” bland närvarande
medlemmar. Tag gärna med familj och vänner, även om de ännu
inte är våra medlemmar. Föredraget är kostnadsfritt för medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2015. Övriga betalar 20
kronor.
Välkommen Styrelsen

Kvällen avslutas med vårt nog så viktiga
årsmöte. Där redovisar vi vår verksamhetsberättelse, föreningens ekonomi,
väljer styrelse för föreningens nya verksamhetsår och diskuterar planerna för
detsamma.

Nacka Vårsalong
Varmt välkomna till årets Vårsalong i Grünewaldvillan
9-10 maj 2015.
I medlemsutställningen deltar 15 konstnärer
med verk i många olika tekniker.
Vernissage lördagen den 9 maj kl. 11.00.

Nacka Konstförening, c/o Zelmerlööw, Berguvsgränd 5, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
E-post nacka.konstforening@hotmail.com, Plusgiro 49 13 13 - 3

Föredragningslista för årsmötet
1

Årsmötet öppnas

2

Val av ordförande för mötet

3

Val av sekreterare för mötet

4

Val av två justeringsmän

5

Fastställande av föredragningslista

6

Godkännande av mötets behöriga utlysande

7

Styrelsens verksamhetsberättelse

8

Resultat- och balansräkning

9

Revisionsberättelse

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11

Val av ordförande för ett år

12

Val av fyra styrelseledamöter för ett år

13

Val av tre suppleanter för ett år

14

Val av två revisorer samt en suppleant för ett år

15

Val av två ledamöter till valberedning

16

Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgift

17

Övriga ärenden

Nacka Konstförening fyller 60 år
I samband med medlemsutställningen Nacka Vårsalong i Grünewaldvillan inbjuds alla
medlemmar att fira föreningens 60-årsdag, lördagen den 9 maj kl. 17.00. Vi serverar en
buffétallrik med dryck samt dragning av vinnarna av Jubileumsutlottningen (för närvarande medlemmar).
Kostnad 200 kronor, bindande anmälan, betalning görs till Plusgiro 49 13 13-3
(Ange namn och ”Jubileum”).
Anmälan görs till Karin Zelmerlööw, karin.zelmerloow@telia.com, tel 0709-17 25 79 senast den 26 april
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