PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR NSKG 2018-02-15
HOK.S KLUBBLOKAL, HÄSSLEHOLM
Närvarande: Annika Fransson, Arne Forsell, Marie Gadd, Kerstin Enarsson, Solveig Svensson,
Gunnel Götesdotter, Ingmar Rimheden, Lars Lindberg, Gunilla Lindberg, Carl I Svensson,
Gunnel Pålsson, Ulla Mosegaard, Linda Bjuremar, Anita Ekenstierna, Lillemor Larsson,
Gun-Britt Pettersson, Eric Hammerin, Irene Bratt, Per-Ove, Margareta Juhlin
§1.

Mötets öppnande
Ordföranden Annika Fransson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Annika Fransson valdes till ordförande och Kerstin Enarsson till mötessekreterare

§4

Val av protokolljusterare och rösträknare
Solveig Svensson utsågs att justera protokollet

§5

Fråga om behörigt utlysande
Årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§6

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades och godkändes

§8

Förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
Ordförande hänvisade till pärm för 2017 som alla fick ta del av.

§9

Revisorernas berättelse
Gun-Britt och Per-Ove informerade om att bokföringen är granskad och godkänd.

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§11

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
Finns inga inkomna motioner
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§12

Val av föreningens ordförande för 1 år
Valberedningen presenterade sitt förslag och Annika Fransson omvaldes.

§13

Val av styrleseledamöter för 2 år
Valberedningens presenterade sitt förslag till övriga ledamöter
Omval Kerstin Enarsson
Avgående Gunnel Påhlsson som ersätts av Marie Gadd
Fyllnadsval av Ulla Mosegaard som ersättare för Jeanette Junge som avgick under
valperioden.

§14

Val av suppleanter
Valberedningar har ingen att föreslå.

§15

Val av 2 revisorer
Omval för Gun-Britt och Per-Ove på 1 år

§16

Val av ledamöter i valberedning
Omval av Anita och Solveig på 1 år

§17

Styrelsen informerar om tankar kring ev. Höstsalong
Annika informerade om att ekonomin inte gick ihop sig. NSKG gick back med 12.000:på Konstrundan för 2017.
Vid eftermötet konstaterades att endast ett fåtal av medlemmarna var beredda att
ställa upp på en ny Konstrunda för 2018.
Styrelsen har utarbetat ett förslag på en alternativ utställningsform.
NSKG har en gemensam utställning som benämns Höstsalong
Förslag 1) Hedbergshuset
Förslag 2) Hässleholmsgården
Öppettider kl 10.00-17.00 som vid tidigare konstrundor men denna gång endast 1
helg
6-7 oktober 2018. Båda lokalerna är hyrda.
Hedbergshuset: Båda våningsplan och Hässleholmsgården: Vagnslidret och Museet
Kostnader: Hedbergshuset: 3000:- Hässleholmsgården 5400:Vi säljer inga skraplotter utan ersätter med tombolalotteri som vi byts åt att sälja
under utställningen.
Tanken är att lotteriet delvis ska finansiera annonseringen. Ev. behöver vi använda en
del av medlemsavgiften. Hyresavgiften beräknas till ca 200-300:-/deltagare om vi blir
ca 20 st.
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Vid frågan vilka av närvarande medlemmar som ville fortsätta med konstrundan
anmälde sig endast 2 medlemmar
Annika: Det går inte att köra flera år med förlust på konstrundan.
Gunnel Götesdotter föreslår att vi skänker fler vinster eftersom det ibland inte finns
någon vinst på 50 sålda lotter.
Eftersom vi enbart har utställning under 1 helg, föreslås att vi gör reklam för vår egen
ateljé eller utställning som kan besökas helgen efter.
Annika informerade även om att vi inte behöver trycka upp några kartor som är en
stor kostnad för NSKG
Alla bör bidra med ytterligare vinster till ett nytt lotteri. Vi har redan ca 10 vinster som
inte blev inlösta under konstrundan 2017. Alla bidrag till vinster visas upp på en vägg
vid tombolan.
Arne: Fördel för besökare att få träffa alla konstnärer samlade på samma utställning
på en Höstsalong. Förslaget enligt styrelsen är att NSKG arrangerar utställningen
endast under helgen 6-7 oktober där alla är i de hyrda lokalerna.
Vid omröstningen med handuppräckning fick Hässleholmsgården mest röster och
ordförande klubbade Hässleholmsgården som utställningslokal hösten 2018.
Annika skickade runt bilder i sin Ipad på lokalerna i Hässleholmsgården.
Solveig: Vi kan återgå till Konstrundan efter 1-2 år om vi tycker det.
Förslag från Gunnel Götesdotter att vi får använda hennes ateljé utan kostnad till
NSKG Höstsalong.
Eftersom förslaget kom för sent och andra alternativ redan var utarbetade kan
förslaget inte beaktas vid detta tillfälle. NSKG vill gärna få återkomma och diskutera
erbjudandet till våren 2019.
Möjligt att anmäla sitt deltagande till Höstsalong t o m 31 maj 2018.
Vid handuppräckning kan ca 15 deltagare tänka sig ställa ut på Hässleholmsgården
Annika: Om det finns någon lokal ledig till våren vill NSKG gärna ha en aktivitet som
kompensation för 2.a helgen i oktober. Men det är kort om tid.

Olika förslag på underhållning på Höstsalongen lades fram under kvällen.
Nytt möte den 6 september kl 18,30 i HOK-lokalen. (Hövdingegatan, Hässleholm)
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§18

Avtackning av Gunnel Pålsson, Gunilla Lindberg och Jeanette Junge (ej närvarande)
Annika överräckte varsin blombukett.
Linda hade förslag på olika lokaler för utställningar. T ex kyrkan eller församlingshem.
Solveig föreslog Kyrkokonstens Dag som gäller alla pastorat

§19

Mötet avslutas
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Mötets ordförande

Sekreterare

Annika Fransson

Kerstin Enarsson

Justeras
Solveig Svensson
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