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Årsmötesprotokoll för Galleri Pictura 2017-05-16 
 

Närvaro: 12 närvarande, varav 7 röstberättigade. 

 

 

  §1. Mötet öppnas  

Mötet öppnas av mötesordförande. 

 

 

  §2. Rättmätigt utlysande av mötet  

Årsmötet anses vara rättmätigt utlyst enligt stadgarna. 

 

 

  §3. Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställs med justering av punkt §13 (Redogörelse från modellteckningen) som 

flyttas till punkt §7. 

 

 

  §4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare för 

årsmötet 

Mötesordförande: Josefin Granetoft 

Mötessekreterare: Indra Nordius 

Protokolljusterare: Fanny Landström och Sarah Gustafsson 

 

 

  §5.Fastställande av röstlängd  

Sju röstberättigade på årsmötet. 

 

 

  §6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  

Indra redogör verksamhetsberättelsen och Fanny bokslutet. Bokslutet visar att kassan vuxit 

betydligt under det senaste året och att ekonomin blivit mer stabil. Olof (från 

modellteckningen) kommer med frågor/konstaterande om bokslutet. Bl.a. om att kontanterna 

från modellteckningen inte är inräknade, samt att arbetsgivaravgiften inte är inkluderad. 

 

 

  §7. Redogörelse från modellteckningen 

Ny mail-lista har skapats under vårterminen. Alexander kommer inte kunna fortsätta med 

arbetet i höst. Olof inväntar svar från antagningsbesked till högskola innan han vet om han 

kan fortsätta i höst eller inte. De har frågat i modelltecknings-gruppen om det finns någon 

intresserad, många är entusiastiska men ingen har tagit kontakt om detta. Teodora Linton 

Fisher säger under årsmötet att hon gärna skulle kunna hjälpa till med modellteckningen om 

det skulle behövas.  

Salen är preliminärt bokad på folkuniversitetet till höstterminen. 
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  §8. Förslag av budget  

Vi överlåter till nästa styrelse att besluta om en detaljerad budget, men uppmanar att söka 

projektbidrag för omfattande projekt. Vi uppmanar också nästa styrelse att hålla en buffert om 

ca. 10 000 kr (se verksamhetsplan). 

 

  §9. Revisionsberättelse  

Vår revisor, Jesper Zimmermann, föreslår att vi ska lägga ihop alla mindre summor från 

Swish under en stor summa. 

Han skulle velat ha fått verksamhetsberättelsen innan mötet, så till framtida möte; skriv ut 

verksamhetsberättelsen också!  

Han rekommenderar även att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

  §10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

Samtliga medlemmar beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

  §11. Val av styrelse (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och 

ledamot) 

Eftersom vi har fått fler styrelseansökningar än platser så har vi fått göra lite ändringar i valet 

av ny styrelse. Detta blir då att vi visar upp Lauras och Jonnas ansökningsbrev till ledamot 

och låter medlemmarna läsa igenom detta och välja mellan dessa två kandidater. Jonna är icke 

närvarande på mötet, men Laura presenterar sig själv kortfattat och berättar varför hon vill 

vara ledamot. Efter omröstningen väljs Laura till ny ledamot. 

Eftersom vi inte hade någon egentlig ansökan till styrelseposten Sekreterare så har vi frågat de 

som ansökte till Ledamot-posten om de kan tänka sig att sitta som sekreterare. Två visar 

intresse för posten; Matilda och Jacob. Mötet väljer Matilda som ny sekreterare. 

 

Resultat av ny styrelse:  

Fanny blir tillvald Ordförande. 

Lena blir tillvald Vice ordförande. 

Josefin blir tillvald Kassör. 

Matilda blir tillvald Sekreterare. 

Laura blir tillvald Ledamot.  

 

 

  §12. Val av ansvarsposter  

Rebecca har ansökt om att bli ny PR-ansvarig och blir tillsatt under årsmötet. 

 

 

  §13. Val av revisor  

Jesper Zimmermann antas som revisor. 

 

 

  §14. Verksamhetsplan för HT17/VT18  

Styrelsens verksamhetsplan läggs till handlingarna. 
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  §15. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

 

  §16. Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande. 

 

 

 

Mötesordförande:   Mötessekreterare: 
 

 

 

Josefin Granetoft    Indra Nordius 

 

 

 

Protokolljusterare:   Protokolljusterare: 
 

 

 

Fanny Landström    Sarah Gustafsson 
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