
REFERAT  
fra årsmøtet i Vestby Kunstforening, 3/3  2016  kl. 19.00 på Vestby bibliotek. 
 
Leder Ellen Marie Rode Skaflestad ønsket 20 fremmøtte hjertelig velkommen. 
 

Valg av møteleder 1.
      Tor Skaflestad ble enstemmig valgt. 
 
2.   Valg av referent 
      Inger Brit Lea ble enstemmig valgt. 
 
3.   Valg av tellekorps 
      Hanne Søyland og Karin Eie ble enstemmig valgt. 
 
4.   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
      Ragnhild Johansen og Karianne Pajesø ble enstemmig valgt. 
 
5.   Styrets beretning 2015 (vedlagt innkallingen) 
      Møteleder Tor Skaflestad leste årsmeldingen høyt, med mulighet for kommentarer underveis. 
      - Under AKTIVITETER - OVERSIKT foreslo Hanne Søyland at det kom inn noen ord om Vestby 
Kunstforenings       samarbeid med ungdomsskolen. Enstemmig vedtatt. 
      - Samarbeid med skoler. 5. avsnitt side 3 i årsmeldingen er tydeligvis falt ut i noen av de utleverte 
årsmeldingene. Leder Ellen Marie Rode Skaflestad lovte at følgende avsnitt vil være med når revidert årsmelding 
sendes ut til medlemmene etter årsmøtet. Avsnittet det dreier seg om, er: 
" Vestby kunstforening har samarbeidet med Vestby ungdomsskole (tidligere Risil ungdomsskole) om visning og 
forståelse av videokunst. Prosjektet er et samarbeid med Høstutstillingen og Norske kunstforeninger, der Vestby 
kunstforening var en av et utvalgt antall kunstforeninger som ble tildelt undervisningsmateriell og annet utstyr." 
Det kom ingen flere kommentarer til årsmeldingen.  
Enstemmig vedtatt. 
 
6.  Fastsetting av kontingent. 
     Det er ikke kommet noen forslag om endring. 
     Vi beholder derfor kontingenten på 250 kr per medlem. 
 



7.  Regnskap 2015 
     Inger Randem orienterte om regnskapet som var sendt ut til medlemmene. 
     Kontingentnedgang siden i fjor skyldes at penger er satt inn på feil sted. 
     Et profesjonelt firma fører regnskapet. 
     Sparebank 1 har gitt bidrag flere ganger.  
     Midler til bl.a. utstyr er gitt av Norske Kunstforeninger. 
     Mindre inntekter i år enn i fjor skyldes bl.a. avlyst juleutstilling. Kunstforeningen har søkt Prestegårdens Venner 
om       
     dekke av tap. Vi har ikke fått svar ennå. 
     Ikke noe er brukt av sparekontoen i 2015. 
     Regnskapet er revidert av Tormod Høgh og Henning Fangel. 
     Enstemmig vedtatt. 
 
8.  Budsjett 2016 
     Ellen Marie Rode Skaflestad orienterte om budsjettet som er bygd på fjorårets regnskap. 
     Forventet kompensasjon for juleutstillingen er satt opp med 22 000 kr. 
     Hun påpekte også at de populære kunstturene er kraftig sponset. 
     Enstemmig vedtatt. 
 
9.  Innkomne forslag 
 
     Ingen innkomne forslag. 
 
10. Valg ( valgkomiteens innstilling ble lagt fram på årsmøtet) 
      
     Valgkomiteens forslag til styre for 2016: 
 
     Leder  : Ellen Marie Rode Skaflestad (på valg)  Enstemmig valgt 
     Styremedlem : Brit Olson (ikke på valg) 
     Styremedlem  : Lillian Høstaker (ikke på valg) 
     Styremedlem : Britt Dahl (ny)     Enstemmig valgt 
     Styremedlem : Ingar Hellerud (ny 1 år/kasserer)  Enstemmig valgt 
 
     Varamedlem : Hanne Søyland (på valg)   Valgt for 1 år 
     Varamedlem : Inger Brit Lea (på valg)    valgt for 1 år 
 
     Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år.  



     Varamedlemmer velges for 1 år. 
     Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. 
 
     
     Valgkomiteens forslag til valgkomite: (velges for 2 år) 
      Siden to av komiteens medlemmer var bortreist, var det Tor Skaflestad som refererte komiteens forslag, et forslag    
     fremkommet etter to møter og diverse telefoner. 
 
      Brittmarie Ruud (ikke på valg) 
     Marte Navestad (på valg)  Enstemmig valgt 
     Tor Skaflestad (på valg)  Enstemmig valgt 
      
     Revisorer:  (velges for 2 år) 
 
      Henning Fangel ( på valg)  Enstemmig valgt 
     Torfinn Herberg (ny)   Enstemmig valgt 
 
Etter avsluttet årsmøte takket lederen, Ellen Marie Rode Skaflestad, avgåtte styremedlemmer og en spesiell 
medhjelper for strålende innsats i året som har gått. Blomster ble tildelt Elisabeth Skovholt, Inger Randem, Karianne 
Pajesø, Hanne Søyland og Inger Brit Lea.  Deretter ble nye styremedlemmer ønsket velkommen. 
Helt til slutt, før ordet ble gitt til forfatter Toril Stokkan og hennes utrolig interessante foredrag om tante Karen, ble 
kunstlotteriet for 2015 trukket.  "Nattlys" av Kjersti Næss ble vunnet av Andreas Brevik. Gratulerer! 
Neste års bilde i vårt kunstlotteri, et litografi av Kittenbrock, "Ved iskanten" , ble presentert av Hanne Søyland. 
 
Årsmøtet avsluttet kl. 20.00 
 
Inger Brit Lea 
Referent 
   
      
 
 


