Protokoll fört vid årsmöte med Konstföreningen Koggen.

Plats:
Tid:
Närvarande:

Tjustbygdens konstförenings lokal i Gamleby centrum
2018-03-08
8 medlemmar inklusive styrelsemedlemmarna

§1
Boel Runeson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Till ordförande för mötet väljes Boel Runeson.
§3
Till sekreterare vid årsmötet väljes Ulla Warnqvist.
§4
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljes Kaisa-Lena Walfredsson och Beatrice
Ström.
§5
Den utdelade dagordningen godkännes.
§6
Kallelse till årsmötet har via e-post eller brev skickats till alla medlemmar i behörig tid.
§7
Verksamhetsberättelsen godkännes. Balans-och resultaträkning godkännes och lägges till
handlingarna.
§8
Revisionsberättelsen godkännes.
§9
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.
§10
Beslutas att medlemsavgiften ligger kvar på 30 kr/mån. Medlemsantalet fortsätter att sjunka
och uppgick till ca 320 stycken i slutet på 2017.

§11
Till ordförande på ett år väljes Eva Zryd.
Styrelsen: Fyllnadsval på ett år av Lilian Westerlund. Omval på två år av Boel Runeson,
Marie-Louise Lindhe och Nilla Borg. Lars-Åke Larsson och Ulla Warnqvist kvarstår i
styrelsen ytterligare ett år.
Revisorer: omval på ett år av Agneta Henriksson och Annelie Karlén-Ternefors.
Revisorssuppleanter: omval på ett år av Ann-Catherine Davidsson och Ingela Carlsson.
Valberedning: Omval på ett år av Helen Palmén och Lena Andersson.
§12
För att råda bukt på det sjunkande medlemstalet kommer förslag på en mer utarbetad hemsida,
medverkan i sociala medier som Facebook och Instagram och annonser. Vad gäller sociala
medier är det ett problem att man inte får visa bilder av konstverk. Man kan ha riktade
satsningar till de arbetsplatser där vinnarna på en utlottning jobbar, t.ex. pappersmaterial att
lägga i personalrummet. En frisörsalong har erbjudit ett fönster till Koggen men eftersom
föreningen enbart vänder sig till kommunanställda, är vi lite tveksamma.
§13
Vi erbjuds komma hem till en amatörkonstnär och se om vi vill köpa något.
§14
Mötet avslutas. Vi tittar på Tjustbygdens konstförenings utställning och köper några verk till
nästa utlottning. Vi lottar också ut några närvarovinster.

Västervik dag som ovan

Boel Runeson, ordf.

Ulla Warnqvist, sekr.

Justeras:

Kaisa-Lena Walfredsson

Beatrice Ström

