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Protokoll Konstfrämjandet Västmanlands årsmöte 
Dag och tid: måndagen 29 april 2019 kl. 16.00 
Plats: Västerås konsthall, Slottsgatan 17 
 

 
1. Mötet öppnades av Leif Jonsson 

 
2. Mötets bedömdes som behörigt utlyst 

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Ombudsförteckningen fastställdes till: 

 
Teresa Binbach 
Helen Ekholm  
Leif Jonsson 
Anna Törrönen  
Björn-Owe Andersson 
Nora Kvassman 
Irma Sohlman 
Patrick Kretschek 
Wichanan Glunrawd 
Susanna Hodin 
 

5. a) Till mötesordförande valdes: 
 
Björn-Owe Andersson 
 
b) Till mötessekreterare valdes: 
 
Patrick Kretschek 
 
c) Till protokolljusterare och rösträknare valdes: 
 
Helen Ekholm  
Wichanan Glunrawd 
 

6.  Leif Jonsson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och 
balansräkning och lyfte fram att ekonomin i föreningens verksamhet till stor del 
finansernas av kortsiktiga projektbidrag inte långsiktigt hållbart. Trots en stor 
verksamhet med flera uppmärksammande konstprojekt saknas en stabil finansiering 
av basverksamheten vilket överbelastar verksamhetsledare och gör verksamheten 
sårbar. Personalkostnader har under året varit den stora kostnadsposten och medel 
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för verksamhetsledarens lön är knutet till projekt som avslutas under året 2019. Det 
går att konstatera att det kommer in för lite medel till basverksamheten för att 
verksamheten ska överleva långsiktigt. Se verksamhetsberättelsen. 
 
7. Revisionsberättelsen och balansräkningen fastställandes. 
 
Förtroendevald revisor var Per Lithammer och anlitad revisor Cecilia Åkerberg. 
 
8. Det beslutades att organisationens ekonomiska resultat på 8658 kr ska disponeras 
på basverksamheten. 
 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas 
rekommendation.  
 
10. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr för enskilda medlemmar och 750 kr för 
medlemsorganisationer. 
 
Förslag fanns av Leif Jonsson att anordna ett konstlotteri för medlemmarna där 
vinsten är en natt på Utter In för två personer vilket mötet godkände.  
 
11. Fastställande av arvode till förtroendevalda 
 
Arvodet fastställdes till 0 kr 
 
12. Budgeten var inte möjligt att fastställa under årsmötet då det saknades besked på 
flera ansökningar som avgör vad förutsättningarna för verksamheten planering.  
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
13. Inga motioner har inkommit. 
 
14. Verksamhetsplanen 2019 var inte möjligt att fastställa under årsmötet då det 
saknades besked på flera ansökningar som avgör vad förutsättningarna för 
verksamheten planering.  Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
15. Till ny styrelse i Konstfrämjandet Västmanland valdes: 
 
Björn-Owe Andersson ordinarie ledamot / KRO-representant 
Leif Jonsson ordinarie ledamot 
Nora Kvassman ordinarie ledamot 
Anna Törrönen ordinarie ledamot * 
Teresa Binbach ordinarie ledamot 
Susanne Torstensson ordinarie ledamot 
Susanna Hodin ordinarie ledamot ** 
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Malin Andersson ordinarie ledamot ** 
 
Avgående ordinarie ledamöter är: 

 
Erik Erik Gurenwacht avgår 
Helen Ekholm avgår 

 
*  Anna Törrönen i rollen som verksamhetsledare har inte rätt att delta i beslut rörande 
hennes anställning. 
** Nya ledamöter 
 
16. Mötespunkten ”Val av antal ledamöter” hoppas över. 

 
17. Till ordförande valdes Leif Jonsson. 
 
18. Till Personalrepresentant valdes Leif Jonsson och till styrelseledamot från KRO 
valdes Björn-Owe Andersson.  
 
19. Som revisorer valdes Per Lithammer.  
 Revisor nr 2 är vakant.  
 
20. Till valberedning valdes Anita Skoglund och Nora Kvassman där Anita är 
sammankallande.  
 
21. Mötet avslutas 
 
 
Protokollet undertecknas inklusive datum av:

Leif Jonsson   Nora Kvassman 
 
 

Anna Törrönen    Teresa Binbach 
 
 
Susanne Torstensson  Erik Gurenwacht  
 
 
Helen Ekholm 
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Protokollet justeras av: 
 
Wichanan Glunrawd  Helen Ekholm 


