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Art  Förbundsstämma 

 

Tid  Lördag den 30 maj 2015   

 

Plats  Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping  

 

 

 

§ 1 Förbundsstämman öppnas 

Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist hälsade alla välkomna 

samt förklarade stämman öppnad. 

 

 

§ 2 Val av mötesordförande 

 Stämman beslutade att välja Elisabeth Nilsson till 

mötesordförande. 

 

 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Stämman beslutade att välja Emma Månsson till mötessekreterare. 

 

 

§ 4 Val av två protokolljusterare som tillika fungerar som röstkontrollanter 

Stämman beslutade att välja Urban Karlsson, Sveriges 

Konstföreningars valnämnd och Siv Anderson, Sveriges 

Konstföreningar Örebro län till protokolljusterare tillika 

röstkontrollanter. 

 

 

§ 5 Fråga om förbundsstämman stadgeenligt utlysts 

Förbundschefen Kalli Klement redogjorde för utlysandet av 

stämman. Enligt stadgarna skall kallelse skickas ut senast två 

månader före stämman. Kallelserna skickades den 18 mars. 

 

Stämman beslutade att anse stämman vara stadgeenligt utlyst.  

 

 

§ 6 Upprop  

Deltagar- och ombudsförteckning hade utdelats till samtliga 

närvarande medlemmar. De närvarande ombuden hade avprickats 

på listan.  

 

Stämman beslutade fastställa den avprickade och justerade 

ombudsförteckningen som röstlängd för stämman. (Bil 1) 
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelser 2013 och 2014 

Förbundsordföranden summerade arbetet i förbundet under åren 

2013 och 2014 och konstaterade att verksamheten har präglats av 

många insatser för att stärka konstbildning. 

 

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2013 till 

handlingarna. (Bil 2) 

 

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2014 till 

handlingarna. (Bil 3) 

 

 

§ 8 Revisorernas berättelser 2013 och 2014 

Revisorernas uttalanden ur revisionsberättelsen för 2013 från Lars-

Göran Nilsson, auktoriserad revisor och Gunnar Sahlin, 

förbundsrevisor föredrogs av förbundschef Kalli Klement. (Bil 4) 

 

Revisorernas uttalanden ur revisionsberättelsen för 2014 från Lars-

Göran Nilsson, auktoriserad revisor och Gunnar Sahlin, 

förbundsrevisor föredrogs av förbundschef Kalli Klement. (Bil 5) 

 

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser för 2013 och 

2014 till handlingarna.  

 

 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkningar 2013 och 2014  

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för 

2013 och 2014. (Bil 6 och 7) 

 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

  Stämman beslutade bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren  

2013 och 2014. 

 

 

§ 11 Arvoden till förbundsstyrelse och revisorer   

Stämman beslutade i oförändrad ordning att inga arvoden ska utgå 

till förbundsstyrelse och förbundsrevisorer.  

 

 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2016-2017 

Stämman beslutade fastställa medlemsavgiften för åren 2016-2017 

till oförändrat 800 kr. 

 

 

§13 Motion från distriktsstyrelsen i Örebro län 

Siv Anderson och Wicken von Post, Sveriges Konstföreningar 

Örebro län, föredrog distriktsstyrelsen i Örebro Läns motion om 

att söka medel och skapa ett flerårigt projekt för konstutbyte 
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mellan intresserade lokala konstföreningar och vänorter i deras 

kommuner. 

 

Styrelseledamoten Birgitta Westergren Lenken redogjorde för 

styrelsens yttrande över motionen där styrelsen finner idén om att 

ge ett konkret innehåll till förbundets vision om att vara Sveriges 

ledande konstbildningsrörelse med global utblick och lokal 

förankring för tilltalande, och därför föreslår stämman att tillstyrka 

motionen. 

 

Stämman beslutade att tillstyrka motionen från distriktsstyrelsen i 

Örebro län. (Bil 8) 

 

 

§14 Motion från Cennert Nilsson, ledamot i distriktsstyrelsen i Västernorrland och  

ledamot i förbundets valnämnd om §7 i förbundets stadgar 

  

Cennert Nilsson föredrog sin motion om att ändra en mening i  

7§ i förbundets stadgar från nuvarande lydelse ”Ledamot eller  

ersättare i valnämnden kan inte väljas om efter att under en  

sammanhängande period av fem år suttit i valnämnden.” till  

följande lydelse ”Ledamot i valnämnden kan föreslås vid sittande  

stämma och behöver således inte nomineras i förväg.” 

 

  Styrelseledamoten Anders Norén redogjorde för styrelsens  

yttrande över motionen där styrelsen menar att föreslagna  

ändringen är något som redan är tillämpligt. Det finns inget  

nomineringsförfarande vad gäller ledamöterna i valnämnden, utan  

det är under själva stämman som förslag till ledamöter i  

valnämnden läggs fram. 

Med anledning av att förbundet har stämma vartannat år finner  

styrelsen det olämpligt att mandatperioden för ledamöter i  

valnämnden i stadgarna begränsas till ett ojämnt antal år. Styrelsen  

föreslår därför stämman att besluta att ovan nämnda mening i 7 § i  

förbundets stadgar ska ha följande lydelse: ”Ledamot eller  

ersättare i valnämnden kan inte väljas om efter att under en  

sammanhängande period av sex år suttit i valnämnden.” 

 

Stämman beslutade att ovan nämnda mening i 7 § i  

förbundets stadgar ska ha följande lydelse: ”Ledamot eller  

ersättare i valnämnden kan inte väljas om efter att under en  

sammanhängande period av sex år suttit i valnämnden.” (Bil 9) 

 

Till protokollet antecknas att ändringar av förbundets stadgar 

kräver beslut på två på varandra följande förbundsstämmor varför 

förslaget prövas en andra gång på förbundsstämman 2017. 
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§15  Motion från Cennert Nilsson, ledamot i distriktsstyrelsen i Västernorrland och  

ledamot i förbundets valnämnd om §9 i förbundets stadgar 

 

Cennert Nilsson föredrog sin motion om att ändra en mening i 9§ i 

förbundets stadgar från nuvarande lydelse ”Beslut om ändring av 

dessa stadgar skall fattas av två på varandra med minst en månads 

mellanrum följande förbundsstämmor, varav den ena skall vara 

ordinarie.”, till följande lydelse ”Beslut som fattas på 

förbundsstämman skall gälla med omedelbar verkan.” 

 

Styrelseledamoten Karin Westergren redogjorde för styrelsens  

yttrande där styrelsen framhåller att reglerna om hur en  

stadgeändring ska gå till finns för att säkra en brett accepterad  

ändring i det som styr en förenings hela verksamhet. Här följer  

förbundets stadgar så kallad god föreningssed. Med det menas att  

det är demokratiskt, genomtänkt och beprövat. Styrelsen finner  

ingen anledning till att förbundet med sina stadgar ska frångå god  

föreningssed och yrkar därför avslag till motionen. 

 

Mot bakgrund av de konsekvenser som en ändring av §9 i  

förbundets stadgar skulle kunna innebära beslutade Cennert  

Nilsson att dra tillbaka motionen. (Bil 10) 

 

 

§ 16 Styrelsens förslag på framtidsvision för Sveriges Konstföreningar 

Med en konkretiserande illustration föredrog förbundsordförande  

Ann-Christin Nykvist styrelsens förslag till framtidsvision:  

Sveriges ledande konstbildningsrörelse- global utblick – lokal  

förankring (Bil 11) 

   

Stämman beslutar att ställa sig bakom styrelsens förslag till 

framtidsvision. 

 

 

§ 17 Val av förbundsordförande för 2015-2016 

Sammankallande i valnämnden, Britt Gars Petersson, föredrog 

kandidat till ordförande. 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Ann-Christin Nykvist, Stockholm, (omval), till ordförande för 

kommande förbundsstämmoperiod. 

  

 

§ 18 Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, 4 respektive 2 år 

Sammankallande i valnämnden föredrog kandidater till ordinarie 

ledamöter.  

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja  
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Birgitta Westergren Lenken, Alingsås, Älvsborgs distrikt (omval), 

Karin Westergren, Kiruna, Kiruna konstgille (omval) och Laila 

Filipsson Farsta, Österhaninge konstförening (omval) till ordinarie 

styrelseledamöter för kommande fyra år.  

 

Stämman beslutade vidare att, i enlighet med valnämndens förslag, 

välja Birgitta Rolff, Stockholm, Östergötlands distrikt 

(fyllnadsval) till ordinarie styrelseledamot för kommande två år. 

 

Till protokollet antecknas att Mats Fastrup, Malmö, Aura 

konstförening och Anders Norén, Söderhamn, Söderhamn 

konstförening av förbundsstämman 2013 valdes till ordinarie 

styrelseledamöter för kommande fyra år samt att Mats Fastrup 

avgår ur styrelsen två år i förväg. 

 

 

§ 19  Val av ersättare i förbundsstyrelsen, 4 respektive 2 år samt fastställande av 

tjänstgöringsordning 

Sammankallande i valnämnden föredrog kandidater till ersättare 

samt förslag till tjänstgöringsordning. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Lisa Lundström, Umeå, Bildmuseet Umeå (nyval) till ersättare för  

kommande fyra år. 

 

Stämman beslutade vidare att, i enlighet med valnämndens förslag,  

välja Anja Örn, Luleå, Galleri Syster (nyval) till ersättare för  

kommande två år. 

 

Stämman beslutade att ersättarna skall ingå i styrelsen i följande  

ordning vid ordinarie ledamots frånvaro: Karl-Bertil Hake, Lisa  

Lundström, Anja Örn. 

 

Till protokollet antecknas att Karl-Bertil Hake, Malmö, 

Konstföreningen vid Malmö Högskola av förbundsstämman 2013 

valdes till ersättare för kommande fyra år. 

 

 

§ 20  Val av revisor, 4 år  

Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till revisor. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Gunnar Sahlin, Listerby, Ronneby konstförening (omval) till 

ordinarie revisor för kommande fyra år.  

 

  Till protokollet antecknas att Lars Göran Nilsson, Malmö,  

Limhamns konstförening av förbundsstämman 2013 valdes till  

ordinarie revisor för fyra år. 
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§ 21 Val av revisorsersättare, 4 år 

Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till 

revisorsersättare. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Madeleine Hjortsberg, Karlskrona, Karlskrona konstförening 

(nyval) till revisorsersättare för kommande fyra år. 

 

Till protokollet antecknas att Peter Olsson av förbundsstämman  

2013 valdes till revisorsersättare för fyra år. 

 

 

§ 22 Val av ledamöter i valnämnden 

Stämman beslutade att välja Britt Gars Petersson, Sölvesborg, 

Karlskrona konstförening (omval), Margaretha Gustavsson, 

Linköping, Saabs konstförening (tidigare ersättare) och Catrin 

Engman, Kalix-Nyborg, Kalix konstförening (tidigare ersättare) 

till ordinarie ledamöter i valnämnden med Britt Gars Petersson 

som sammankallande. 

 

   

§ 23  Val av ersättare i valnämnden 

Stämman beslutade att välja Sven-Arne Magnusson, Sveriges 

Konstföreningar Skaraborg (nyval) till ersättare i valnämnden. 

 

 

§24 Elisabeth Nilsson lämnade över ordförandeklubban till förbundsordförande  

Ann-Christin Nykvist som överräckte blommor och tackade henne  

för en väl genomförd stämma. 

 

 

§ 25 Övriga frågor 

Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist avtackade Imola 

Mokos och Mats Fastrup för deras engagerade arbete i 

förbundsstyrelsen med var sitt grafiskt blad, Strandteckning av 

Marja Ruta, som gjorts speciellt för Sveriges Konstföreningar.  

 

Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist fortsatte sedan med att 

med ett grafiskt blad tacka Urban Karlsson och Cennert Nilsson 

för deras arbete i valnämnden samt Sten Sandström för hans arbete 

som ersättare för revisor. 

 

  Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist avtackade sedan de  

  distriktsordförande som avgått under åren 2014 och 2015 och  

  betonade deras centrala roll i förbundet:  

 

Alf Karlsson (Kalmar län), Ulla-Britt Lindqvist (Jönköpings län),  

Chris Elland Pehrson (Skåne), Bengt Götlin (Västmanland),  

Kerstin Vahlquist (Göteborg), Margrét Kållberg (Skaraborg), Siv  

Anderson (Örebro län) och Eva-Britta Karlsson (Västerbotten). 
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 Siv Anderson riktade ett varmt tack till distriktet samt till kansliet  

och förbundsstyrelsen och Margrét Kållberg tackade för det  

   berikande och lustfyllda arbetet i distriktet. 

 

Med blommor och tillbehör avtackade Kalli Klement distrikt 

Östergötland med ordförande Birgitta Rolff i ledningen för 

genomförandet av 2015 års mycket lyckade stämma med stort 

deltagande och mycket god logistik. 

 

Stefan Norén, ordförande i distrikt Värmland, berättade om 

kommande förbundsstämma 2017 i Värmland och hälsade alla 

välkomna dit. 

 

 

§ 26 Förbundsstämman avslutas 

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade 2015 års  

förbundsstämma för avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Emma Månsson    

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Elisabeth Nilsson   Ann-Christin Nykvist 

   

 

 

 

 

 

Urban Karlsson   Siv Anderson  

 

 


