Konstnärshusets Vänner
Organisationsnummer 802010-0825
Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 23:e april 2017
29 medlemmar deltog i mötet.
Ordföranden Barbro Skyldberg öppnade mötet och hälsade välkommen.

1. Kallelse till mötet godkändes.
2.Dagordningen godkändes med inga övriga tillägg. Val av mötesfunktionärer: Gudrun Bager
valdes till mötesordförande, Sarangi Rajapakse valdes till mötessekreterare och till
protokolljusterare valdes Kristina Lundgren och Uno Jarsjö.
3. Verksamhetsberättelsen samt redovisning av föreningens ekonomi godkändes.
4. Revisor Per-Eric Lindgren deltog i mötet och uppläste revisionsrapporten. Han uttryckte att det
finns en stabilitet i föreningens ekonomi. Per- Eric föreslog att mötet beviljar styrelsen full
ansvarsfrihet för år 2016.
5. Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2016.
6. Fastställande av medlemsavgift om 300 kr per år godkändes.
7. Val av föreningens styrelse
Val av styrelsen förrättades enligt följande:
Ordförande: Barbro Skyldberg Omval 1 år
Till ordinarie ledamöter valdes:
Gunilla Tegman 1 år kvar
Cristina Jonsson omvald 2 år
Gunilla Jalmarsson nyval 2 år
Sarangi Rajapakse 1 år kvar
Till suppleanter valdes:
Elisabeth Sjöberg 1 år kvar
Elsine Rosenberg nyval 2 år
Till revisor valdes:
Per Eric Lindgren Omval 1 år

Till revisorsuppleant valdes:
Ingvar Jörpeland Omval 1 år
Till valberedning valdes:
Anna-Carin Uddenberg Nyval 1 år, sammankallande .
Eva von Sydow Omval 1 år.
8. Övriga på dagordningen upptagna ärenden:
1. Godkändes styrelsens förslag att nyttja del av kapitalet, högst 5000 kronor för år 2017, ur
donation år 1984, Astrid Andréns fond, för konstinköp till det årliga lotteriet.
2. Godkändes styrelsens förslag till konstinköp som närvaropris vid årsmöte 2018 och julfest
2017, för belopp som styrelsen bestämmer.
3. Stadgeändring godkändes enhälligt avseende förslaget: vid utlottning av konstverk där
vinst går till icke närvarande medlem och skriven fullmakt saknas ska medlemmen ej erhålla
vinst och ny dragning göras.
4. Ordet är fritt: Revisor Per-Eric Lindgren tackade styrelsen för väl genomfört arbete under
det föregångna året.
9. Mötet avslutades av ordförande Gudrun Bager då inga frågor återstod.

Övrigt: Närvaropriset en litografi av konstnären Olof Sandahl tillföll Lars-Olof Holmgren.
Avgående ordinarie styrelseledamoten Anna-Carin Uddenberg avtackades med blommor och varma
applåder. Även mötesordförande Gudrun Bager avtackades med blommor för väl genomfört möte.
Till sist avslutades kvällen under gemytliga former i baren med ost och vin.
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