Protokoll fört vid Ystads Konstförenings 85:e årsmöte den 16 mars 2014 på
Ystads Konstmuseum

1. Mötet öppnas
Lars Carmèn, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna till föreningens 85:e årsmöte i Ystads
Konstförenings historia. Årsmötet hade lockat 59 deltagande medlemmar.
2. Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde Lars Carmén som mötesordförande och Berit Meyer som mötessekreterare.
5. Val av 2 justerare
Till justerare valdes Anita Svensson och Lars Lonhage
6. Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2013
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Ett omfattande och lockande program har genomförts
under året. Vi har bl. a. genomfört en konstresa I Gamla Mästares Fotspår till Holland i oktober, en
Konst- och kulturafton med italienskt tema, samt ytterligare fem konstresor. Nytt för året var en
uppskattad vernissage med medverkande konstnärer inför det Stora konstlotteriet.
7. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2013
Föreningens kassaförvaltare Gunilla Zackari föredrog och kommenterade resultat- och
balansräkning för 2013.
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
Revisorernas berättelse föredrogs.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års
förvaltning.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde därefter resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013.
11. Fastställande av medlemsavgift för 2015
Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften ska vara oförändrad, dvs 300 kr för par,
175 kr för enskild och 100 kr för barn/ungdomar.
12. Val av ordförande
Till ordförande för ett år valdes Lars Carmèn.
13. Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omväljs till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år:
Annastina Tell-Forsselius, Peo Nilsson och Susanne Durlind och nyväljs för två år Knut Kroon.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
I enlighet med valberedningens förslag nyväljs Bengt Celander och Christina Sjörup till revisorer
för ett år. Till revisorssuppleanter för ett år nyväljs Marianne Krafft och Margitta Åkerman.
15. Val av valberedning
Till valberedning i ett år omväljs Malo Nilsson, nyväljs Mats Höjeberg ( sammankallande ) och
Brita Ellberg. Till suppleant för ett år väljs Lars Lonhage.
16. Övriga frågor
Information om styrelsens beslut att ge ett bidrag om 15 000 kr till Ystads Konstmuseum för inköp
av konst.
Ordföranden framförde ett varmt tack och present till avgående styrelseledamoten Dick Lindström,
till avgående revisorerna Kersti Olsson och Allan Carlsson, till revisorssuppleanterna Barbro
Lundström och Inger Hansson samt till avgående ledamoten i valberedningen Ebbe Rasberg.
17. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Därefter höll konstnär Gunnel Skölwe en uppskattad föreläsning om sin konst och den speciella
tekniken hon utvecklat på egen hand. Gunnel Skölwe målar med carnubavax som hon färgar in med
pigment, polerar och bygger upp i lager efter lager. Tekniken ger ett speciellt djup och lyster åt
motiven. Inköpsgruppen visade samtidigt upp en tavla av Gunnel Skölwe som är en av vinsterna i
2014 års medlemslotteri. Tillsammans med Inge Dahlin avslutade Gunnel Skölwe med en
musikstund med bluestema.
Därefter inbjöds till sockerkaksbuffé och genomfördes lotteri bland årsmötesdeltagarna.
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