Årsmöte Föreningen Växjö Konstrunda 180410

(3 sidor)

Plats Restaurant Castellina , Växjö
Närvarande: Anders Bergön, Aino Gate, Berglind Magnúsdóttir, Rebecca Rappner,
Kajsa Dahl, Bodil Hörlén, Eva LarsenAndersson, Linnea Andersson, Horst Eckhardt,
Maria AhlZanier, Lena Agermark, Peder Gowenius, Serge Constantien, Lisa Aronsson,
Elisabeth OlssonLinnersten, Anders Allard, Monika Lundin, Lina Gardelid, Per Reinholtz.
Anmäld sjuk: Mats Aronsson
§1
Per förklarar på Mats anmodan mötet öppnat och väljs till mötesordförande
§2
Till justeringsmän valdes Berglind Magnusdottir och Eva LarsenAndersson
Sekreterare: Lina Gardelid
§3
Mötesdagordningen föreslås av Per följa den i stadgarna föreskrivna med tillägget
att den på förhand utlysta utvärderingen av årets runda inleder mötet.
§4
Mötet förklaras utlyst i tid
§4
Reflektioner över 2018 års Konstrunda  Ordet lämnades fritt 
 Konsthallen hade rekordmånga besök. Över 920 registrerade personer på vernissagen
 Allmänhetens hade synpunkter på öppettider. Var vid Konsthallen vid 10 och var upprörda.
 Varför är inte Konsthallen öppen vid 10?
 Öppettiderna behöver vara tydligare i broschyren.
 Förslag på nya öppettider 1016.
 Biblioteket och konsthallen bör om möjligt ha samma öppettider.
 Några hade sämsta rundan någonsin. Både besök/sälj. Främst de som ställde ut enskilt.
 Andra, som till största delen ställde ut i grupp upplever rundan som bästa på länge.
 Förslag på en utökad “berättelse” om konstverken på Konsthallen för att kommunicera oss
bättre med allmänheten. Finns ett stort värde i detta. Förslag på hur denna “berättelse” ska
göras går att spåna vidare om. Lämnas öppet till styrelsen inför nästa års runda.
 Bord med visitkort och information på Konsthallen kom på förslag.
 Bra annonsering, mediauppmärksamhet, radio och tidningsartiklar m.m.
men mindre bra med gammal bild i tidningen.

§5
Årsredovisningen redovisas.
Resultat årets början 86.300:
Resultat årets slut: 91.368:
Redovisningsberättelsen lästes upp av Per.
Uppgifterna finns att se i dokumenten, utförda av föreningens revisor Berndt Larsson.
§5
Mötet godkänner redovisningen och bokföringen och beviljar den avgående styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017.
§5
Till ny ordförande valdes Per Reinholtz
§6
Till sekreterare valdes Lina Gardelid (sittande)
§7
Till kassör valdes Linnea Andersson
§8
Till ny styrelseledamot valdes Anders Bergön. Jenny Eneroth sitter ytterligare ett år.
§9
Till styrelsesuppleant valdes Kajsa Dahl
§10
Till revisor valdes Monika Lundin med Anders Allard som suppleant.
§11
Till valberedning återvaldes Maria AhlZanier och Emilia Linderholm
§12
Invalsgruppen består t.v av Mats Aronsson (sammankallande), Per Reinholtz och
adjungerad Tomas Hedrén. Ytterligare en tredje person från föreningen bör väljas.
Sammanställning av poster se nedan.
§13
Övriga gruppen gäller tills vidare så som de bemannats till årets runda.
§14

Medlemsavgift och avgift för utställningsdeltagande fastställdes till 400 kr för vilande
medlem samt 800 kr för aktiv, utställande medlem.

§15
Övriga ärenden som diskuterades:
 Förslag om Instagramkonto för att utöka marknadsföringen.
Anna Nordström beröms för blänkarna på Facebook.
 Förslag från Per: Gör mer aktualitet på hemsidan. Mer levande.
Förslag på att ha ett fält som fungerar mer som en chatt eller en typ av “blogg” där nyheter
och bilder kan läggas upp i tidsordning. Dock är detta lite vanskligt då det kräver att vi
uppdaterar med jämna mellanrum för att inte verka inaktiva och ointressanta. Värt att
diskuteras vidare.
 Alla och envar har ett ansvar för att hålla sig uppdaterad och spara relevant information
som skickas ut från föreningen.
2019 års runda äger rum 1517 mars.
Filippa och Konsthallen erbjuder, i enlighet med förslag från Mats, att efter
Konstrundahelgen nästa år 1517 mars, utställningen hänger kvar på Konsthallen i en
vecka (tom 24 mars) vilket mottogs med uppskattning.
Det framfördes då förslag på att de som vill kan fortsätta sina utställningar över helgen efter
(2324 mars) då Konsthallen ändå ska ha öppet.
 Förslag framfördes om att föreningen ska äska höjt anslag från kommunen . I år fick vi
sänkt från 30.000: till 20.000: och mötet anser, trots att i stödet även ingår tillgång till
Konsthallen och dess personal, att det är tråkigt att kommunen signalerar minskat stöd till
konsten i Växjö då evenemanget uppenbarligen drar ”fulla hus”.
Övriga noteringar
Anders Allard avgår som kassör vid denna årsstämma
Mats Aronsson avgår som ordförande vid denna årsstämma.
Föreningen är mycket tacksam för deras insatser under viktiga år av verksamheten
och för att båda vill fortsätta vara aktiva i föreningsarbetet.
Föreningen har tidigare diskuterat möjligheten att köpa in Leila Bekir eller annan person som
biträde till kassören. Dock behöver föreningen en medlem för kassörsrollen och vi uppskattar
att Linnea ställde upp och återinträder i rollen. (Erbjudandet om Leila Bekir avvaktas t.v ).
Ersättning till vissa insatser i föreningsarbetet föreslogs och blir en fråga för den tillträdande
styrelsen att hantera i överenskommelse med berörda. Främst gäller det det om fattande
arbetet med utställningsfoldern. Mötet var överens om att vi ska använda de resurser som
föreningen har för att få bästa möjliga resultat.

Tips om att Plan B galleri är snart ledigt.
§16
Per avslutar mötet och tackar härmed för förtroendet på sina och övriga nyvalda
funktionärers vägnar.

Den nya styrelsen:
Styrelsen är vald på 2 år om inte annat anges.
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Suppleant:
Ledamöter:
Revisorer:

Per Reinholtz
Linnea Andersson ( ev. support enl. senare överenskommelse och behov.)
Lina Gardelid (1 år kvar)
Kajsa Towner Dahl
Anders Bergön, Jenny Eneroth (Jenny 1 år kvar),
Monika Lundin Suppleant: Anders Allard

Övriga val:
Valberedning:
Maria Ahl Zanier, Emilia Linderholm
Invalsgruppen:
Mats Aronsson, Per Reinholtz och Tomas Hedrén
Marknadsföringsgruppen: Anders Bergön tar över som sammankallande efter Per

Växjö
180410
Lina Gardelid

