
Årsmöte i Nacka Konstförening tisdag 12 februari 2018 i Dieselverkstaden 

Mötet hade 22 deltagare enligt bifogad deltagarförteckning 

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Karin Zelmerlööw. 

2. Lars-Ingvar Lindberg valdes till årsmötesordförande. 

3. Till årsmötessekreterare valdes Meith Fagerqvist. 

4. Två justeringsmän valdes: Gun Häggmark och Johan Öhlin. 

5. Den föredragningslista som skickats ut fastställdes. 

6. Mötets utlysande som gjorts stadgeenligt före årsmötet godkändes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet. 

8. Kassören redogjorde för årets resultat och balansräkning som godkändes.  

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Louise Langenborg.  På förslag av revisorerna 

fastställdes styrelsens förslag till resultat- och balansräkning. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

11. Till ordförande för ett år omvaldes Karin Zelmerlööw. 

12. Val av fyra styrelseledamöter för ett år: Omval av Meith Fagerqvist,  

Charlotte Eriksson och Tulla Grünberger. Gunilla Fritjofsson valdes som ledamot (tidigare 

suppleant). 

13. Val av tre suppleanter för ett år: omval av Jessica Lönnö och Björn Habenicht, nyval av 

Sven Ljungström som suppleant (tidigare ledamot). 

14. Val av två revisorer för ett år: Omval av Louise Langenborg och Pia Ellström.  

Omval ersättare: Tord Runnäs 

15. Ingen valberedning valdes på mötet: Ina M Andersson tillfrågas att även nästa år bistå med 

detta uppdrag. Styrelsen kommer också att aktivt arbeta med valberedningen inför nästa 

årsmöte. 

16. Styrelsens förslag till budget godkändes med en oförändrad årsavgift/medlem 250 kr och 

för par 450 kr. Kassören redogjorde för 2019 års budgetförslag. Det budgeterade bidraget 

från Nacka kommun kanske inte kan uppfyllas då årets första ansökan blev kraftigt 

reducerat jämfört med det sökta beloppet.  

17. Övriga frågor 

a. En fråga väcktes beträffande kostnaden för utskick till medlemmarna. Kostnaden 

för detta skulle kunna reduceras om e-post kan användas. Detta uppmanas till i 



kommande info. Tre nivåer kan användas om medlemmar fortfarande vill ha själva 

programmet i papperskopia.  

i. Alt 1 – all info kan ske per e-post. 

ii. Alt 2 – programmet skickas i pappersformat, övriga kallelser som e-post. 

iii. Alt 3 – bara allmän info om utställningar m m per e-post, allt övrigt skickas  

i pappersformat. 

18. Ordföranden tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  

Därefter lottades tre närvarovinster ut bland de medlemmar som var närvarade. 
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Ordförande Lars-Ingvar Lindberg          Mötessekreterare Meith Fagerqvist 
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Gun Häggmark  Johan Öhlin     


