
Årsmöte i Nacka Konstförening tisdag 19 februari 2019 i Dieselverkstaden 

Mötet hade 23 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: Göran Holmström och Bisse Hesser Skantze. 

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 där utfallet blev 5246 kr jämför med en budget på 

ett negativt resultat med -3000 kr, främst pga att årets inköp till konstlotteriet varit lägre. 

Resultat- och balansräkningen 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 Gunilla Fritjofsson. Nyval av Linda Ljunggren. 

13. Val av tre suppleanter för ett år: omval av Jessica Lönnö och Sven Ljungström samt nyval 

av Tulla Grünberger som suppleant (tidigare ledamot). 

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

Omval ersättare: Tord Runnäs 

15. Johan Öhlin valdes som sammankallande i valberedningen. Årsmötet gav Johan möjlighet 

att tillfråga annan medlem att ingå i valberedningen. Styrelsen kommer också att aktivt 

arbeta med valberedning 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, med ett negativt resultat 

på -9000 kr. Det budgeterade bidraget från Nacka kommun har budgeterats i nivå med 

utfallet för 2018, vilket motsvarar ca 50% av tidigare års bidragsnivå. 

17. Övriga frågor 

a. Styrelsens förslag till ändrade regler vid konstutlottningen godkändes. Detta 

innebär att utdelning av vinsterna skall göras vid samma tillfälle som 



lottdragningen genomförs på höstmötet. Då dras vinnarna i samma ordning som 

valet skall göras, dvs vinnare nr 1 dras först och väljer först. Det innebär att 

närvaro vid höstmötet alternativt fullmakt till annan närvarande person (t ex 

konstklubbsvän eller maka/make) är obligatoriskt för erhållande av vinst. 
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Ordförande Lars-Ingvar Lindberg          Mötessekreterare Meith Fagerqvist 
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Göran Holmström  Bisse Hesser Skantze   

  


