
Årsmöte för Konst i Kvadrat 11 mars 2018
Närvarande: Carina Nolåkers, Lena Högberg-Wallmark, Karin Hoppe-Storck, Titti 
Lindgren, Ann-Charlotte Bergström, Jenny Helldahl, Anneli Garbergs, Anna 
Komstadius, Victor Garebrant, Kristina Persson, Pia Ljunggren, Anna-Carin Karlsson, 
Carin Rosell, Eva-Lena Karlsson, Anna Carlsson, Pernilla Nordman och Inga-Lill 
Molin.

§1

Karin hälsar välkommen och vi gör en presentationsrunda vilka vi är och vad vi gör.

§2

Till ordförande valdes Karin Hoppe-Storck  och sekreterare valdes Carina Nolåkers 
för årsmötet.

§3

Röstlängd för mötet, 17 medlemmar närvarande av 30.

§4

Till justerare för mötet valdes Eva-Lena Karlsson och Pia Ljunggren och till 
rösträknare för mötet valdes Titti Lindgren

§5

Mötet har utlysts i tid

§6

Dagordningen för mötet godkändes

§7

Karin läste upp verksamhetsberättelsen för 2017 och godkändes med tillägget 
under *verksamhetsåret 2018:

”2019 kunna genomföra en konstrunda/samlingsutställning med bas i Borlänge 
Kommun.”

§8

Anna läste upp balans och resultaträkningen för 2017 och årets resultat blev ett 
minus på ca 1500kr.

§9

Carina läste upp revisionsberättelsen från Maria Imre för 2017 

§10

Styrelsen fick godkännande och ansvarsfrihet för 2017

§11



Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 600 kr.

§12

Till ny ordförande i föreningen valdes Lena Högberg-Wallmark på 2 år

§13

Kassörsposten i föreningen är Vakant och styrelsen tar det med sig då ett förslag 
kom upp. 

§14

Till sekreterare i föreningen valdes Carina Nolåkers, har 1 år kvar.

§15

Till ordinarie ledamöter valdes Carin Rosell på 2 år och Jenny Helldahl som  har ett 
år kvar.

§16

Till suppleanter valdes Titti Lindgren och Pia Ljunggren på ett år vardera.

§17

Till revisor valdes Maria Imre och suppleant Anna Carlsson

§18

Val av 2 personer i valberedningen bordlades till medlemsmötet.

§19

Ersättningen till styrelse och revisor är att de slipper betala medlemsavgiften på 600 
kr.

§20

Styrelsen hade en motion angående ett tillägg om samlingsutställning i stadgarna. 
Detta godkändes.

§21

Övriga frågor

- Protokoll för medlemsmöten och årtsmöten mailas ut.

- Vädjan till alla medlemmar om att läsa mailen och svara när det står så!

§22

Årsmötet avslutades och Karin tackade för förtroendet hon haft i 3 år och lämnade 
över klubban till Lena.
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