Galleri Pictura
Terminsmöte
Plats: LUX sal B129, Helgonavägen 3, Lund
Mötesprotokoll
Datum: Tisdag 26 februari 2019, kl 17.15
Närvarande (varav röstberättigade): Lovisa Broberg, Birgitta Rudenius, Ebba Nilsson, Rebecka Berggren,
Silja Koskinen, Tora Hammer. Alla närvarande är medlemmar och därmed röstberättigade.
§ 1. Mötet öppnas 17.21
§ 2. Val av mötesordförande: Ebba Nilsson

§ 3. Val av sekreterare och justeringspersoner
Tora Hammer väljs som mötessekreterare
Justeringspersoner: Rebecka Berggren och Lovisa Broberg
§ 3. Utlysning av möte senast två veckor innan (12 februari)
§ 4. Galleri Picturas kassör går igenom ekonomin
In 3600kr från 3 maj till sista december (från årsmötet i maj). Modellteckning 13 570 kr. Två mystiska swishar
(?) på vardera 40, 40 och 100 kr.
Swishavgift och avlöning till modeller på teckningen 5276 kr.
Skatteverket liten utgift pga försenad deklaration (i sin tur beroende på bristande kommunikation med
modellteckningen)
Totala utgifter 13 425 kr. Totalt +324 kr.

Alla är överens om att utgiften till Skatteverket var onödig och tråkig, vi slipper förhoppningsvis den det
här året eftersom kommunikationen har fungerat bättre.
§ 5. Ärenden
a) Redogörelse för höstterminen samt planerade aktiviteter för vårterminen. Filmkväll och besök på
Lousiana (stort tack till institutionen för bidrag till bussresan!). Styrelsen gjorde ett besök på
stadsarkivet. Och sist men inte minst vår fantastiska modellteckning.

Kort avbrott för två nya mötesdeltagare som kommer: Magnus och Oskar.
b) Val av ny sekreterare
Silja Koskinen väljs enhälligt till ny sekreterare samt styrelseledamot för föreningen.
c) Val av styrelseledamot
Lovisa Broberg väljs enhälligt till ny styrelseledamot.

d) Val av ansvarsposter (vid inkomna ansökningar) Frida Rosin väljs (i sin frånvaro) till ny
kommunikationsansvarig.
e) Anna Norling har lämnat in avgångsansökan, som mötet godkänner.
§ 6. Nya ärenden
Inga nya ärenden har inkommit.
§ 8. Övrigt

Birgitta frågar om Pictura är ansluten till någon central eller riksövergripande konstförening. Ibland vore
det gynnsamt att vara ansluten, då det kan vara förknippat med vissa fördelar för medlemmarna såsom
rabatt på ‘Konst på bio’. Styrelsen återkommer om detta. Eventuellt SAK (Sveriges Allmänna
Konstföreningar).
Magnus har några frågor. Anser att det är för lite information på hemsidan. Hur löser vi det? Föreningen
ska bli bättre på att lägga in aktiviteter, eventuellt en kalender kopplad till hemsidan. De listor över
aktiviteter som vi lägger upp på Facebook/ Instagram ska i fortsättningen läggas upp även på hemsidan.
Magnus frågar även om hur vi har tänkt samordna Pictura mer med modellteckningen. Om medlemmar i
modellteckningen ska kunna delta i aktiviteter måste dessa aktiviter kommuniceras. Kanske maila ut
evenemangen som nyhetsbrev, alternativt skriva ut som papperskopia.
VIKTIGT om vi mailar till alla medlemmar måste vi vara noga med att välja ‘dölj mottagare’ så att inte
allas adresser syns.
Lovisa har en fråga om testamente, och hur det går till vid överlämning av poster. Kanske något vi kan
införa? Vi kollar på om vi har något motsvarande dokument, annars kan vi starta upp det.
Magnus undrar hur länge nuvarande aktiva i styrelsen kommer sitta kvar. Ebba gärna ett år kvar. Rebecka
sitter terminen ut. Silja (nyinvald) gärna ett år till. Tora osäker.
Magnus vill ha kopia över vilka aktiviteter som skett.
Magnus önskar att protokoll från möten läggs upp hemsidan.
Ytterligare angående hemsidan: Uppdatera med styrelsens foto och namn.
Mötet avlutas kl. 18.11
Ebba Nilsson, mötesordförande

Tora Hammer, mötessekretererare

Rebecka Berggren, protokolljusterare

Lovisa Broberg, protokolljusterare

