
Protokoll fört vid årsmöte i Handelsbankens Konstförening den 22 septemb er 2021, Masursalen

Årsmötet för verksamhetsåret 2020 hölls i Masursalen den 22 september 2021. Även i år begränsade
pandemireglerna föreningens möjligheter att komplettera årsmötet med sociala kringaktiviteter.

Konstföreningens ordförande Göran Stille hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna till
föreningens 76:e årsmöte och öppnade mötet.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Göran Stille utsågs att vara ordförande vid mötet. Till mötets sekreterare valdes Helena Kehrer

§ 2 Upprättande av röstlängd
Beslöts att närvarolista vid behov skulle gälla som röstlängd (bilaga). 17 medlemmar deltog i mötet.

§ 3 Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
Jutta Wallin, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 4 Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
Konstaterades att sammankallandet skett i enlighet med stadgarna och att årsmötet var behörigen
sammankallat.

§ 5 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelserna
Föreningens ordförande, Göran Stille, redogjorde för föreningens aktiviteter under verksamhetsåret
2020. Trots besvärliga omständigheter har föreningen kunnat genomföra utlottningar och viss
programverksamhet. Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens kassör, Helena Westin. Båda
berättelserna godkändes av årsmötet.

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Resultat- och balansräkningar fastställdes i sin helhet av årsmötet

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.

§ 8 Bestämmande av medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs 23 kr/månad i vardera sektionen, samt +2 kr
för medlemmar i Stockholm avseende Programverksa m hetens arrangemang.

§ 9 Val av ordförande i föreningen
Till ordförande nyvaldes Göran Stille intill nästa årsmöte, är 2022.

§ 10 Val av styrelseledamöter
Årsmötet godkände valberedningens förslag till nyval på två år av Paulina L Buchet samt omval på
två år av Lolou Sörenson, Krister Juvander och Helena Westin, till 2023.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Tommy Holmqvist på ett år samt nyvaldes Charlotta Söderling på ett år.
Till revisorssuppleanter omvaldes Birgitta Falk på ett år och nyvaldes Birgitta Finn på ett år, til 2OZ2.



§ 12 Val av ledamöter i konstsektionen och konsthantverkssektionen
Till konstsektionen omvalde årsmötet Bo Nordling (ordf.), Monica Anddn, Maria Nilsson samt
Magnus Nit6n på ett år intill 2022.

Till konsthantverkssektionen omvaldes Caroline Ekman {ordf.), Janina Ellgren, Karl Ekholm samt Jutta
Wallin på ett år intill nästa årsmöte,2022,

§ 13 Val av valberedning
Till valberedning ornvalde årsmötet Catharina Dahlberg på ett år samt nyvaldes Susanna Axdn på ett
år intill2022.

§14 Övriga ärenden
En stark förhoppning om att, givet att pandemin hålls i schack, kunna genomföra en särskild
medlemsaktivitet under hösten framfördes.

Ordföranden tackade inköparna i Konst- respektive Konsthantverk och Design för deras extraordinära
insatser under pandemitiden. Ordföranden fortsatte med att även tacka valberedningen, revisorer,
styrelsen och programverksamheten för goda insatser under året.

Årsmötet avslutades.
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