
 

 

 

Protokoll fört vid Västerås Konstförenings Årsmöte söndagen den 23 februari 
2020 kl.12.30 på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2. 
Mötesförhandlingarna börjar kl.13.15. 
 
 
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
       Till ordförande för mötet valdes Gunnar Samuelsson och till sekreterare  
        valdes Ann-Karin Hermansson. 
 
§ 2  Val av justeringsmän 
        Till justeringsmän valdes Sture Gunell och Eva Lindström – Björn. 
 
§ 3   Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
         Kallelse har gått ut i januari. Stadgeenligt utlysande godkändes. 
 
§ 4    Verksamhetsberättelse 
          Verksamhetsberättelsen (som kan läsas på VKF:s hemsida) godkändes   
          och lades till handlingarna. 
  
§ 5    Ekonomisk berättelse 
          Den ekonomiska berättelsen och bokslutet (båda kan läsas på VKF:s  
          hemsida) föredrogs av kassör Sven Ingevall.  
 
§ 6    Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp av ordförande för mötet Gunnar   
Samuelsson. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för  
verksamhetsåret 2019. 
Berättelsen lades till handlingarna. 

 
§ 7    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2019. 

 
 
 



§ 8   Val av föreningsordförande för 2020 
         Valberedningens förslag framfördes av Maud Holmberg. 
         till föreningens ordförande valdes Gunilla Engvall (omval på 1 år). 
 
§ 9   Val av sju styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 
          
         I enlighet med valberedningens förslag valdes 
        a)   till ordinarie styrelseledamöter för åren 2020 och 2021 (två år): 
              Sven Ingevall, Gerd Åkerberg Ganse ( båda omval) samt Anita Skoglund, 
               Ulla Arvidsson, Christina Wiktorsson (samtliga nyval) 
        b)   till ordinarie styrelseledamöter för år 2020 (ett år): Anders Bylehn 
               (fyllnadsval efter Gunnar Enochsson ) och Kristina Tykosson Hellström 
               (fyllnadsval efter Per-Olof Kohls) 
        c)    till revisorer för år 2020: Jan-Olof Segerström och Bertil Wrethag 
                (båda omval) 
        d)    till revisorssuppleanter för 2020: Per Nybons och Willy Hermansson 
                (båda omval) 
  
         Förslag framfördes till val av valberedning inför nästkommande årsmöte. 
         Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget välja Maud Holmberg, Ann 
         Olofsson och Annchristine Sigurdsson ( samtliga omval).  
 
§ 10   Fastställande av årsavgift för 2021 
           Styrelsen föreslår oförändrad avgift: Fullbetalande medlemmar 250 kr. 
           Anhörigmedlemmar 50 kr. och studerande upp till 30 års ålder 100 kr. 
           Årsavgiften 250 kr. resp. 100 kr. för studerande ger en lott i medlems- 
           lotteriet. Årsavgiften 50 kr. för anhörig berättigar till fullt deltagande i   
           alla aktiviteter, men inte i lotteriet. 
            
           Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 11    Handlingsprogrammet och den fortsatta verksamheten under året 
            Ordförande Gunilla Engvall erinrade om det av styrelsen utarbetade 
            handlingsprogrammet 2019-2020 och informerade om den fortsatta  
            verksamheten under året. Hon erinrade om att man i föreningens  
            programblad kan läsa om de aktiviteter, som föreningen erbjuder och 
            att informationen också finns på föreningens hemsida. 
 
            Årsmötet beslutade, att även handlingsprogrammet skall vara tillgängligt 
            på hemsidan.  



        
 
§ 12    Övriga ärende 
            Inga ytterligare ärenden anmäldes. 
 
 
   § 13    Avslutning 
              Årsmötet beslutade, att i protokollet framföra sitt tack och sin 
             uppskattning till styrelsen för dess engagerande, innehållsrika och 
             väl genomförda verksamhet. Årsmötesförhandlingarna förklarades  
             avslutade. 
          
      
 
 
  Vid protokollet                                                               Justeras av 
 
 
   Ann-Karin Hermansson                                                 Gunnar Samuelsson 
 
 
 
   Justeras av                                                                         Justeras av 
 
 
   Eva Lindström- Björn                                                        Sture Gunell                                                  
            
                
            
 
                  
               
   
 

 
      

         
 


