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Protokoll fra Vestby kunstforenings årsmøte
8. mars 2018 iVestby bibliotek.

Foreningens leder Ellen Marie Skaflestad ønsket velkommen.

t. Valg av møteleder
Ellen Marie Skaflestad ble enstemmig valgt

2. Valg av referent
Britt Dahl ble enstemmig valgt

3. Valg av tellekorps
Anne Reinhardtsen og Hanne Søyland ble enstemmig valgt

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Britt Marie Ruud og lnger Brit Lea ble enstemmig valgt

5. Styrets årsmelding20Ll
Årsmeldingen er sendt ut digitalt til alle medlemmene før årsmøtet og noen papirkopier ble
delt ut til møtedeltakerne.

Ellen ba om tilslutning til årsmeldingen avsnitt for avsnitt, og hele årsmeldingen ble deretter
godkjent uten merknader.

6. Fastsetting av kontingent
Det ble ikke foreslått endringer fra styrets side.

T.Regnskap 2Ot7
Regnskapsansvarlig 7017 har vært lngar Hellerud.
Regnskapet ble lagt frem av kasserer og leder.
Vestby kunstforening har hatt to revisorer i 2Ol7,Torfinn Herberg og Henning Fangel.
Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. Revisjonsberetningen ble lest opp.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.



8. Budsjett for 2018

Det er tidligere vedtatt at budsjett skal legges frem på årsmøtet.

Budsjett for 2078 kan endre seg noe underveis, avhengig av aktiviteter og tilskudd fra andre

organisasjoner. Styret vil imidlertid ikke basere budsjettet på søknader om stØtte vi ikke

kjenner resultatet av.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

9. lnnkomne forslag
Det har ikke kommet forslag utenfra.

Styret foreslår å endre § 8b i vedtektene. Ny tekst: Vestby Kunstforening skal ha 1 revisor.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

10. Valg
Valgkomitåens leder Britt Marie Ruud la frem komitåens forslag.

Valgkomitåens forslag til styre for 2018

Leder :Ellen Marie Skaflestad (på valg, tar gjenvalg for 2 år)

Styremedlem :Britt Dahl (på valg, tar gjenvalg for 2 år)

Styremedlem :Karianne PajesØ (ikke på valg)

Styremedlem :Jan Føyner (ikke på valg)

Styremedlem :Kristine Kolderup (avsluttet sitt verv i oktober 2017)

Nytt styremedlem :Marianne Elfsten (velges for 2 år)

Varamedlem :Hanne Søyland (på valg, tar ikke gjenvalg)

Varamedlem :Gunvor Usken Bergane (på valg, tar ikke gjenvalg)

Nytt varamedlem :lnger Brit Lea(velges for 1 år)

Nytt varamedlem :Anne Grethe Dahlberg(velges for L år)

Forslaget enstemmig vedtatt

Valgkomitåens forslag til valgkomitå: (velges for 2 år)

Britt Marie Ruud (ikke på valg)

Marte Navestad (på valg, tar gjenvalg)

Tor Skaflestad (på valg, tar gjenvalg)

Forslaget enstemmig vedtatt

Valgkomitåens forslag til revisor (velges for 2 år)

Henning Fangel (på valg, tar ikke gjenvalg)

Torfinn Herberg(på valg, tar gjenvalg)

Det vises til sak 9 i protokollen: Vestby kunstforening skal ha L revisor.

Torfinn Herberg enstemmig valgt.



Leder delte deretter ut oppmerksomhet til regnskapsf Ører og varamedlemmer som går ut av

styret.

Trekning av årslotteriet2017- tegning av Bruno Krauskopf - vinner: BjØrn Hagen.

Årslotteriet 2018 ble åpnet, gevinsten 2018 blir: «På hjemvei. Den fortapte sønn» av Ørnulf
Ranheimseter.

I pausen før foredraget ble det servert ost og kjeks med te og kaffe.

Kveldens foredragsholder, BjØrn Follevåg, ga oss deretter et meget interessant og lærerikt

foredrag om kinesisk kunst gjennom 1900 og 2000 tallet, og avsluttet med historien til Ai

Wei Wei. Til slutt fikk vi presentert en 20 minutters kunstvideo

Vestby 11.mars 201"8
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Jtnger Brit Lea


