Protokoll från Årsmöte 2021 – Göteborgs Konstförening
När:

21 mars 2022

Var:

Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

1.Marianne Segenstedt hälsade välkommen och öppnade mötet
2.Val av ordförande och sekreterare för mötet
Marianne Segenstedt valdes som ordförande och Ann-Margret Avellan valdes som
sekreterare för mötet.
3.Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare av dagens protokoll valdes Ellinor Liljeblad och Barbro Matsson.
4.Fråga om mötets behöriga sammankallande
Årsmötets sammankallande har utlysts i behörig tid i samband med utskick via mejl och brev.
Årsberättelsen inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan och på kansliet.
5.Föredragning av årsredovisning
Marianne Segenstedt och Bengt Ellison redovisade delar av innehållet i årsredovisningen.
Dokumentet finns publicerat på föreningens hemsida www.goteborgskonstforening.org
Pandemin har gjort att vi har fått ställa in ett antal aktiviteter, vilket har påverkat
föreningens ekonomi. Föreningen har fått en del kulturstöd. Lokalen på Kastellgatan har
rustats upp. Det har varit en positiv medlemsutveckling sedan i höstas med 20 % ökning av
medlemsantalet. Det blev plus förra året tack vare stöd från Statens kulturråd och
föreningen har i grunden en stabil ekonomi. Dock finns behov av att öka föreningens
intäkter.
6.Föredragning av revisionsberättelse
Bengt Ellison redogjorde för revisionsberättelsen då inga revisorer var på plats. Dokumentet
finns publicerat på föreningens hemsida www.goteborgskonstforening.org.
7.Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
8.Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning
9.Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Ingen förändring av medlemsavgiften föreslogs och kvarstår således på samma nivå som
tidigare. Marianne Segenstedt informerade om att betalning av medlemsavgift görs senast

31/3, vilket accepterades av medlemmarna. Nya medlemmar som anmäler sig fr o m 1/10
blir även medlemmar nästkommande år. Accepterades av medlemmarna.
10.Valberedningens förslag – ordförande och styrelseledamöter
Valberedningen (Ulf Davidsson, Ellinor Liljeblad och Hanna Melkersson) föreslår omval av
Marianne Segenstedt som ordförande. Stämman instämmer i valberedningens förslag.
Följande övriga styrelseledamöter omvaldes:
Ann-Margret Avellan, Bengt Ellison, Mia Frankedal, Eva Gilborne, Kristina Landqvist, Evelina
Skageby. Godkändes.
Bodil Magnusson och Christer Sunrydh har avböjt omval.
Nyval av Ulla-Stina Wikander och Anna Wiking som ledamöter i styrelsen godkändes.
11.Valberedningens förslag – revisorer och revisorssuppleanter
Omval av revisor Maria Claesson, Trevi Revision KB.
Omval av revisorsuppleant Jonas Jonasson, Trevi Revision KB.
Omval av revisor Ingrid Arnholm och revisorssuppleant Ingrid Telléus. Samtliga godkändes.
12.Tillsättande av valberedning – tre ledamöter
Omval av Ulf Davidsson (sammankallande), Ellinor Liljeblad och nyval av Jenny Nilsson.
13.Övriga frågor
Ann-Margret Avellan presenterade höstens programpunkter.
Nya avbokningsregler presenterades.
2024 har Göteborgs Konstförening 170-årsjubileum och föreningen har börjat planera för
detta. Marianne Segenstedt redogjorde för förändringar på kansliet. Margret Jönsson har
slutat och Pontus Lidgard har huvudansvaret för kansli och galleri.
Eva Bergman Larsson och Birgitta Lützen slutade i Programgruppen under hösten efter
många års idogt arbete och avtackades.
14.Mötet avslutades
Göteborg den 3 april 2022
Vid protokollet
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