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Protokoll fört vid årsmöte i Stenungsunds Konstförening  
lördagen den 15 februari 2014 på Fregatten, Stenungsund 
 
 
§ 1 
Föreningens vice ordförande, Ulf Altskär, hälsade de närvarande 96 medlemmarna välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 
Frågan om mötets stadgeenliga utlysning besvarades med ja. 
 
§ 3 
Dagordningen godkändes och fastställdes (bilaga). 
 
§ 4 
Till ordförande vid mötet valdes Hans Berglund och till sekreterare Marianne Grådal Olsson. 
 
§ 5 
Att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare och lotterikontrollanter valdes Lars-Peter 
Ekenberg och Olle Björkman. 
 
§ 6 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes (bilaga). 
 
§ 7 
Den ekonomiska redogörelsen och revisionsberättelsen godkändes (bilaga). 
 
§ 8 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. 
 
§ 9 
Val av ordförande för Stenungsunds Konstförening samt styrelse. 
Seppo Kantola valdes till föreningens ordförande på 1 år. 
Övriga ledamöter: 
 
Märit Palmqvist 2 år Omval 
Ulf Altskär 2 år Omval 
Majlis Berglund 2 år Omval 
Lars-Peter Ekenberg 2 år Omval 
 
Marianne Grådal Olsson 1 år Kvar 
Birgitta Hilling 1 år Kvar 
Ingrid Kenne 1 år Kvar 
Emelie Wijk 1 år Kvar 
Urban Gustafsson 1 år Kvar 
 
§ 10 
Till revisorer omvaldes Eva Martinsson och Irma Svensson på 1 år med Margareta Eidem som 
suppleant. 
 
§ 11 
Till valberedning valdes Elisabeth Ekenberg och Hans Gillenius. Hans Gillenius är sammankallande. 
 

 
§ 12 
Fastställande av medlemsavgiften för 2015. 
Avgiften blir 200 kronor för huvudmedlem och 150 kronor för en familjemedlem. För tredje medlem i 
familjen blir avgiften 200 kronor som för huvudmedlem och för fjärde medlemmen 150 kronor osv. 
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§ 13 
Inga motioner har inkommit. 
§ 14 
Kommande verksamheter 2014 – utställningar – resor 
 
Sit Gitse 8 februari – 1 mars, tecknare. 
 
Hasse Karlsson 17 maj – 13 juni, måleri. 
 
Annelie Nilsson 20 september – 18 oktober, måleri. 
 
Jon Olofsson 29 november – 20 december, smide 
samt en keramiker, ej bestämt än. 
 

Gammalt glas och ny konst – vårresa till Sjuhäradsbygden lördag den 26 april. 

Vi gör en resa med buss till Limmareds Glasbruk där vi serveras kaffe och efter detta får vi en guidad 
visning av Glasets Hus. En kort busstur till Limmareds Värdshus där vi äter lunch. Resan går vidare till 
Tranemo och besöker konstnären Lena Björn. Uppgifter om resan fanns på årsmötet, samt finns 
utlagd på Galleri Koch tillsammans med teckningslista. 
 
Resekommittén består av Majlis Berglund, Ulf Altskär samt Hans Berglund (adjungerad). 
 
§ 15 
Inga övriga frågor noterades. 
§ 16 
Efter föredrag av Ulf Sveningson, avtackades han med en blomma. Även ordföranden för mötet Hans 
Berglund avtackades med en blomma. 
 
§ 17 
Ulf Altskär tackade alla som kom till årsmötet och avslutade mötet. 
 
Vi hade ett närvarolotteri med 4 priser; två konstverk och två böcker. 
 
Till sist följde dragning av vinnare av under året inköpt konst (18 vinster) Vinnarna framgår av bifogad 
bilaga. 
 
 
 
………………………………………….. ………………………………… 
Hans Berglund Marianne Grådal Olsson 
Ordf Sekr 

Justeras: 
 
………………………………………….. …………………………………. 
Lars-Peter Ekenberg Olle Björkman 


