Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 6 mars 2022 kl.14.00 i NK-villan
Antalet närvarande vid årsmötet 53 personer.
Ordförande Agneta Åhl hälsade de församlade välkomna och gjorde en resume´ över de två åren som
gått. Senast vi träffades på ett årsmöte var den 1 mars 2020. Under tiden som varit har vi haft ett
digitalt årsmöte och vi har försökt ha program som varit möjliga att genomföra.
Ordförande presenterade dagens program och alla var glada att kunna ses igen och få fortsätta
mötas och delta i Konstföreningens olika programpunkter.
Därefter vidtog mötesförhandlingarna.
Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.
Frågan besvarades med ja.
Val av ordförande vid årsmötet.
Till ordförande valdes Anne-Marie Nore´n Offerman
Val av sekreterare vid årsmötet.
Till sekreterare valdes Agneta Emilson.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll.
Att justera protokoll valdes Peeter Tarkpea och Lars Lindberg
Styrelsens årsberättelse.
Verksamhetsberättelsen var utdelad till deltagarna före mötet. Årsberättelsen lästes upp och
godkändes av mötesdeltagarna.
Revisorernas berättelse
Revisor Lennart Samuelsson föredrog berättelserna för Nyköpings Konstförening och för
Stipendiestiftelsen. Bägge berättelserna godkändes av medlemmarna.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelserna för Nyköpings Konstförening och Stipendiestiftelsen fick ansvarsfrihet för 2021 av
mötesdeltagarna.
Balansräkningen presenterades. Kassör Gunnar Engström presenterade 2021 års resultat och
förklarade de olika posterna. En förlust på föreningskonto 28.759 kr kommer att balanseras i ny
räkning vilket godkändes av medlemmarna.
Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.
Inget sådant förelåg.
Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.
Poster som diskuterades var medlemsantalet som är en viktig intäkt och där förväntas en ökning av
medlemsantalet till 150 stycken. Summan konstresor är planerad till 50.000 kr en högre kostnad än
från år 2020. Portokostnader har stigit markant från 2020 trots att utskick via mail har blivit mycket
bättre. Budgeten för 2022 godkändes.
Fastställande av årsavgift Årsavgiften har under många år varit 250 kr. I styrelsemötet den 11 januari
2022 togs frågan om en höjning upp, men vid det digitala årsmötet från den 25 januari 2022
bestämdes att summan 250 kr kvarstår.

Val av ordförande, valberedningen.
Till ordförande valdes Anne-Marie Nore´n Offerman
Val av åtta styrelseledamöter, valberedningen
Agneta Emilson, Gunnar Engström, Carin Hellberg, Lisbeth Ifwarsson, Ria Roes Schwartz, Helga
Warnström, Agneta Åhl, Susanne Öjert
Val av två revisorer och en revisorssuppleant, valberedningen
Magnus Arbell, Lennart Samuelsson och revisorssuppleant Jan Soläng
Val av valberedningskommitte´
Valberedningskommitte´har varit Gunilla Engström och Gunilla Swahn. Båda avgår och stämman
beslutade att styrelsen får i uppdrag att till den 1 juni 2022 hitta konstintresserade som vill arbeta i
valberedningen. Valberedningen avtackades med en blomma för deras förträffliga arbete som de
haft under flera år.
Besked från stipendienämnden Ria informerade om stipendiefonden som bildades 2005 och som
delade ut det första stipendiet 2006. Det var efter en lyckad Sörmlandssalong som pengar kunde
användas till att dela ut ett årligt stipendium.
År 2021 inkom ingen ansökan från lämplig stipendiat, för få ansökningar. Nu planerar man för att slå
ihop Nyköpings Konstförening och Stipendiestiftelsens ekonomi för att göra förfarandet med
ekonomin enklare. Men det är en procedur som tar tid.
Övriga ärenden Lisbeth informerade om resan till Vaxholm och Villa Akleja. Deltagarantalet är satt till
50 personer. Idag är resan fullbokad men det finns en kö där man eventuellt kan få en plats. Lisbeth
meddelade också att det är dags att betala för resan.
Byte av ordförande
Agneta Åhl som varit vår ordförande under många år kommer att kvarstå i styrelsen som Vice
ordförande. Agneta lämnar nu över till Anne-Marie Nore´n Offerman Agneta fick en rungande applåd
och ett stort tack från medlemmarna för allt arbete hon lagt ner som ordförande i konstföreningen.
Mötet avslutades
Föredrag Gillny Waldebeck berättade om NK-Villan under rubriken ”Från NK-Villans uppkomst till
idag”. Även för en person som är väl insatt i villans historia kom Gillny med några nya guldkorn att ta
till sig. Mycket intressant! Gillny tackades med en blomma och applåd!
Medlemsvinstdragning 18 vinster lottades ut genom en dragning på plats. Antalet vinster var
21 stycken de som blev över flyttas till 2023. Vinnarna kommer att meddelas per brev med tid och
plats för val av konstverk. I år liksom förra året blir det vinstutlämning hos Gunilla och Gunnar
Engström på Trumpetarbacken 17.
Närvarolotteriet Vinnare i närvarolotteriet blev Märit Tuvesson, som fick ett av Rias verk från
Frankrike ”Nattljus”.
Dagen avslutades med Konstituerande möte
Nyköping den 8 mars 2022
Agneta Emilson sekreterare

Anne-Marie Nore´n Offerman ordförande

Justeringsmän Peeter Tarkpea och Lars Lindberg

