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§1

Förbundsstämman öppnas
Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist hälsade alla välkomna
samt förklarade stämman öppnad.

§2

Val av mötesordförande
Stämman beslutade att välja Kenneth Johansson 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 Henrik Hagegård, Sveriges
Konstföreningar Värmland, och Bengt Samuelsson, Sveriges
Konstföreningar Stockholms län, till protokolljusterare tillika
röstkontrollanter.

§5

Fråga om förbundsstämman stadgeenligt utlysts
Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist redogjorde för
utlysandet av stämman. Enligt stadgarna skall kallelse skickas ut
senast två månader före stämman. Kallelserna skickades den 16
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 2015 och 2016
Förbundsordföranden summerade arbetet i förbundet under åren
2015 och 2016 och konstaterade att Sveriges Konstföreningar har
höga ambitioner när det gäller att vara Sveriges ledande
konstbildningsrörelse. Utifrån visionen och strategierna som
förbundsstämman 2015 fastställde har en handlingsplan arbetats
fram och arbetet går vidare med att stärka organisationen.
Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till
handlingarna. (Bil 2)
Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till
handlingarna. (Bil 3)

§8

Revisorernas berättelser 2015 och 2016
Revisorernas uttalanden ur revisionsberättelsen för 2015 från LarsGöran Nilsson, auktoriserad revisor och Gunnar Sahlin,
förbundsrevisor föredrogs av mötesordförande Kenneth Johansson.
(Bil 4)
Revisorernas uttalanden ur revisionsberättelsen för 2016 från Peter
Olsson, auktoriserad revisor och Gunnar Sahlin, förbundsrevisor
föredrogs av Kenneth Johansson. (Bil 5)
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser för 2015 och
2016 till handlingarna.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkningar 2015 och 2016
Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för
2015 och 2016. (Bil 6 och 7)

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutade bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren
2015 och 2016.

§ 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 2018 och 2019
Stämman beslutade fastställa medlemsavgiften för år 2018 till
oförändrat 800 kr.
Stämman beslutade att höja medlemsavgiften för år 2019 med 100
kronor till 900 kr.

3(6)
§13

Motion från Stefan Norén, Marion Bergsjö, Ola Magnusson och Henrik
Hagegård, styrelseledamöter i Sveriges Konstföreningar Värmland
Ordföranden redogjorde för motion från Stefan Norén, Marion
Bergsjö, Ola Magnusson och Henrik Hagegård, styrelseledamöter i
Sveriges Konstföreningar Värmland om att ”hållbar utveckling”
bör integreras i Sveriges Konstföreningars tematiska arbete. (Bil 8)
Styrelseledamoten Birgitta Westergren Lenken redogjorde för
styrelsens yttrande över motionen. (Bil 9)
Stämman beslutade att svara på motionen enligt förbundsstyrelsens
yttrande.

§ 14

Val av förbundsordförande för 2017-2018
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.

§ 15

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
Birgitta Rolff, Stockholm, Östergötlands distrikt (omval) och Anja
Örn, Luleå, Galleri Syster (nyval) och till ordinarie
styrelseledamöter för kommande fyra år.
Stämman beslutade vidare att, i enlighet med valnämndens förslag,
välja Anders Norén, Söderhamn, Gävleborgs distrikt (omval) och
Lisa Lundström, Umeå, Bildmuseet Umeå (fyllnadsval) till
ordinarie styrelseledamöter för kommande två år.
Till protokollet antecknas att Birgitta Westergren Lenken,
Alingsås, Älvsborgs distrikt, Karin Westergren, Kiruna, Kiruna
konstgille och Laila Filipsson Farsta, Österhaninge konstförening
av förbundsstämman 2015 valdes till ordinarie styrelseledamöter
för kommande fyra år samt att Birgitta Westergren Lenken och
Laila Filipsson avgår ur styrelsen två år i förväg.

§ 16

Val av ersättare i förbundsstyrelsen, 4 respektive 2 år samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Sammankallande i valnämnden föredrog kandidater till ersättare
samt förslag till tjänstgöringsordning.
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Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja
Rolf Malm, Lidköping, Lidköpings konstförening (nyval) och
Jenny Berntsson, Stockholm, Konstföreningen Torget (nyval) till
ersättare för kommande fyra år.
Stämman beslutade vidare att, i enlighet med valnämndens förslag,
välja Ulf Ogenbrant, Emmaboda, Emmabodas konstförening
(nyval/fyllnadsval) till ersättare för kommande två år.
Stämman beslutade att ersättarna skall ingå i styrelsen i följande
ordning vid ordinarie ledamots frånvaro: Rolf Malm, Jenny
Berntsson, Ulf Ogenbrant.

§ 17

Val av revisor, 4 år
Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till revisor.
Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja
Peter Olsson, Ernst & Young AB (nyval) till ordinarie revisor för
kommande fyra år.
Till protokollet antecknas att Gunnar Sahlin, Listerby, Ronneby
konstförening av förbundsstämman 2015 valdes till
ordinarie revisor för fyra år.

§ 18

Val av revisorsersättare, 4 år
Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till
revisorsersättare.
Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja
Mattias Nilsson, Ernst & Young AB (nyval) till revisorsersättare
för kommande fyra år.
Till protokollet antecknas att Madeleine Hjortsberg, Karlskrona,
Karlskrona konstförening av förbundsstämman 2015 valdes till
revisorsersättare för fyra år.

§ 19

Val av ledamöter i valnämnden
Stämman beslutade att välja Birgitta Westergren Lenken, Sveriges
Konstföreningar Älvsborg (nyval), Sven-Arne Magnusson,
Sveriges Konstföreningar Skaraborg (tidigare ersättare) och Ellen
Hyttsten, Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen (nyval)
till ordinarie ledamöter i valnämnden med Birgitta Westergren
Lenken som sammankallande.
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§ 20

Val av ersättare i valnämnden
Stämman beslutade att välja Bengt Samuelsson, Sveriges
Konstföreningar Stockholms län (nyval) och Bo Löwendahl,
Sveriges Konstföreningar Blekinge (nyval) till ersättare i
valnämnden.
Stämman beslutade att ersättarna skall ingå i valnämnden i
följande ordning vid ordinarie ledamots frånvaro: Bengt
Samuelsson, Bo Löwendahl.

§21

Information om förbundets medlemsundersökning
Förbundschef Greta Burman informerade om förbundets
medlemsundersökning gjord i november 2016. En sammanfattning
av medlemsundersökningen kommer att läggas ut på förbundets
hemsida. (Bil 10)

§22

Information om förbundets nya handlingsplan
Förbundschefen informerade om förbundets nya handlingsplan
2017-2019 som även hade utdelats till samtliga närvarande
medlemmar. (Bil 11)

§23

Information om tidskriften Konstperspektiv
Förbundsordföranden informerade om tidskriften Konstperspektiv
och konstaterade att Konstperspektiv är en kulturtidskrift av hög
kvalitet som finns med i förbundets framtidsvision, men att
Konstperspektiv nu befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation
och att avtalet mellan Sveriges Konstföreningar och
Konstperspektiv kommer att ses över. Förbundsordföranden
informerade om att en hållbar ekonomisk modell för tidskriften
Konstperspektiv håller på att tas fram och att ett erbjudande
kommer att presenteras konstföreningarna under år 2017 för att ta
tidskriften vidare i framtiden.

§ 24

Övriga frågor
Förbundsordförande Ann-Christin Nykvist och förbundschef Greta
Burman avtackade Birgitta Westergren Lenken, Laila Filipsson
och Karl-Bertil Hake för deras engagerade arbete i
förbundsstyrelsen med var sitt grafiskt blad, Strandteckning av
Marja Ruta, som gjorts speciellt för Sveriges Konstföreningar. De
avgångna styrelsemedlemmarna tackade för de år de haft förmånen
att verka för Sveriges Konstföreningar och önskade den nya
styrelsen lycka till.
Ann-Christin Nykvist och Greta Burman fortsatte sedan med att
med ett grafiskt blad tacka Britt Gars Petersson, Catrin Engman
och Margaretha Gustavsson för deras arbete i valnämnden samt
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Lars Göran Nilsson för hans arbete som revisor. Britt Gars
Petersson framförde sitt tack till förbundet för spännande och
lärorika år.
Ann-Christin Nykvist och Greta Burman avtackade sedan de
distriktsordförande som avgått under åren 2016 och 2017 och
betonade deras centrala roll i förbundet:
Birgitta Rolff (Östergötland), Britt-Marie Ryberg (Bohuslän),
Svante Nilsson (Västernorrland), Christina Ström (Västerbotten),
Pia Thunholm (Sörmland) och Gunilla Pontmark (Kalmar län).
Med blommor och tillbehör avtackade Ann-Christin Nykvist och
Greta Burman distrikt Värmland med ordförande Stefan Norén i
ledningen för genomförandet av 2017 års mycket lyckade stämma.
Stefan Norén tackade styrelsen i distrikt Värmland som med stort
engagemang gått in i arbetet med att genomföra förbundsstämman.
Förbundsordföranden överräckte blommor och en bok till
förbundsstämmans ordförande Kenneth Johansson och tackade
honom för en väl genomförd stämma.

§ 25

Förbundsstämman avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade 2017 års
förbundsstämma för avslutad.
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