KKV-Riks Årsmöte 2015-05-30, 13.00
Plats: KKV-Stockholm, Nacka
Mötets öppnande
Staffan Westerlund förklarade mötet öppnat
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst
Närvarande verkstäder
Personligen: Not Quite, Gävle, KKV Textiltryck Malmö, KKV Stockholm, Grafikgruppen
Visby, KKV Härnösand, KKV Göteborg
Genom fullmakt: Kalmar KIK, KKV-B, KKV Örebro, Krogen Amerika Östergötland, KKV
Västerås, KKV Värmland, Östersunds Grafikverkstad, KKV Luleå
15 av 20, > 50%, Mötet är beslutsmässigt
Val av mötesordförande
Staffan Westerlund valdes till mötesordförande
Val av mötessekreterare
Walter Ruth valdes till mötessekreterare
Val av två justeringspersoner/rösträknare
Ulrika Hembjer och Eva Höök valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
Verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog Verksamhetsberättelsen som godkändes med komplettering av vilka
KKV:er som är betalande medlemmar samt några smärre justeringar.
Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
Ordföranden föredrog den ekonomiska berättelsen. KKV-Riks har 20 betalande medlemmar.
Årets resultat är 9373 Kr. Mötet godkände den ekonomiska rapporten och beslutade att överföra
årets resultat i ny räkning.
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beviljades
Ansökningar om medlemskap/utträde
Medlemskap: 0
Utträde: 0
Beslutades att Staffan Westerlund kontaktar verkstäder som ej betalt avgift med fråga om de
vill kvarstå som medlemmar.

Val
Årsmötet valde enligt följande
Ordförande
Staffan Westerlund
Kassör
Peter Ragnarsson vald på 2 år under förutsättning av accept
Övriga styrelseledamöter
Dyveke Zadig vald på 2 år under förutsättning av accept
Beslut om firmateckning, ordförande och kassör var för sig
Övriga styrelseledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod
Val av revisor
Årsmötet beslutade omval av Olle Palm
Val av valberedning
Årsmötet beslutade välja Margareta Bergstrand
samt Anders Thyr (under förutsättning av accept)
Beslut om årsavgift
Årsavgift för verksamhetsåret 2016 beslutades oförändrat 1000 Kr per medlemsorganisation.
Stadgeändring
Inga föreslagna stadgeändringar
Eventuella motioner
Inga motioner hade inkommit
Handlingsplan
Årsmötet beslutade att KKV-Riks ska uppvakta Kulturdepartementet om möjligt i slutet av
oktober/början på nov. Syftet är att uppmärksamma kulturpolitikerna på kollektivverkstädernas
betydelse som resurscentra för den professionella konsten inom bild- och formområdet och att
den förra regeringens neddragning av Kulturrådets bildkonstanslag ensidigt har drabbat
kollektivverkstäderna eftersom de, i motsats till konsthantverkskollektiv och
utställningsarrangörer, inte ansetts ha något behov av anställd personal. Staffan Westerlund tar
kontakt.
Enkätsvaren skickas omgående ut till styrelsen av Staffan Westerlund.
Citaten skickas till Walter Ruth senast 5 juli
Styrelseledamöterna kontaktar regionalt ”sina respektive verkstäder” och genomför
djupintervjuer om vilka förhållanden som ligger bakom verkstädernas mer summariska
enkätsvar. Resultat från intervjuerna skickas till Walter Ruth senast 31 aug. Han skriver
sammanställning till 5 okt
Efter utvärdering tar vi beslut om strategi för departementsuppvaktningen och hur vi kontaktar
olika organisationer som KRO, KLYS mfl.
För att öka styrelsens geografiska representativitet beslutades att söka potentiella
styrelsemedlemmar genom kontakt med KKVer i södra Sverige. Staffan & Walter besöker
Malmö efter samråd med Margareta.
Beslutades om en drive för att söka potentiella medlemmar: Styrelseledamöter kontaktar
verkstäder i sitt distrikt som ännu inte är medlemmar.
Nästa styrelsemöte 10 okt i Stockholm. Ulrika Hembjer kollar lokal.

Övriga frågor
Inga övriga frågor
Mötets avslutande
16.55
Vid protokollet
………………………………………………
Walter Ruth
Justeras
………………………………………………
Staffan Westerlund mötesordförande
………………………………………
Ulrika Hembjer

…...................................................................
Eva Höök

