Konst i hamn
Årsmöte verksamhetsåret

2019-2020

12/7 2020 kl. 13.00
Plats: Movikens hamn
Dagordning:
1§ Mötets öppnande - Ordförande Eva Zacco öppnade mötet.
2§ Val av mötesordförande – till mötesordförande valdes Calle Jonsson.
3§ Val av mötessekreterare – till mötessekreterare valdes sittande, Sandra Hessling.
4§ Val av justeringsperson - till justeringsperson valdes Michael Hessling.
5§ Godkännande av dagordning – dagordningen godkändes av årsmötet.
6§ Fastställande av röstlängd – 8 närvarande, samtliga röstberättigade.
7§ Årsmötets behöriga utlysande – Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
8§ Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse – sekreterare Sandra läste upp verksamhetsberättelsen
och den godkändes av årsmötet. Kassör Peter berättade om styrelsens ekonomi. Vi har ansökt om mer bidrag
från kommunen än vi brukar. Detta för att kunna lägga mer pengar än tidigare år på skötseln av hamnen. Vi
har färre konstnärer i år, 14 st mot förra årets 16 st. Vi har ytterligare intäkter på 17500:- att vänta bland
annat från Stiftelsen Hudikvalls bruksminnen, som inte betalat förra årets faktura från oss. Vår förening får en
faktura från markägaren varje år och sedan fakturerar vi i vår tur stiftelsen och båtklubben. Med detta landar
vi på 42000:- i utgående balans. Vi ska inte vara en vinstdrivande verksamhet men det är bra att vi har lite
pengar att kunna lägga på skötseln av hamnområdet då vi inte vet vilken roll stiftelsen Hudikvalls bruksminnen
kommer att spela i framtiden.
9§ Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning – Revisor Michael Hessling läste upp
revisionsberättelsen.
10§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen – styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
11§ Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag – en motion från en medlem har inkommit
gällande tiden för ansökan för att kunna berätta om sitt konstverk, konstnärerna kanske inte alltid kan
beskriva sitt konstverk om ansökan ska komma in tidigt på året. Vi kommer att se över frågan under hösten.
Styrelsen kommer att behöva fortsätta ordna med skötseln och samarbetet kring hamnområdet med våra
samarbetspartners. Vi ska också se över modellerna i Masugnen så vi i styrelsen och som förening har full koll
på det som vi äger och försäkrar.
En fråga kom upp om hur många konstnärer som ansöker kom upp och hur många som sedan väljs bort. Eva
svarar att nästan alla som ansökte kom med i årets utställning. En diskussion om hur vi kan nå fler konstnärer
fördes och Reidar Kanth (medlem i föreningen och närvarande på mötet) vet om flera som skulle kunna tänka
sig att vara med. I nuläget går ett brev ut med uppmaning att ansöka till de konstnärer som varit med i
samband med ett tackbrev för det gångna året. Det finns också en länk på vår hemsida där vem som helst kan
ansöka. Vi tror att vi kan vara upp till 20 konstnärer utan platsbrist i utställningsområdet.
Information till besökarna i hamnen kan vara tydligare, ett förslag från Reidar är att göra en större skylt med
utställningsområdets karta och kanske en lista på årets konstnärer, inte bara i katalogen alltså. Kommande
styrelse tar med sig frågan till nästa års planering.

Reidar tog också upp frågan om skillnaden mellan ansökan och inbjudan. Redan etablerade konstnärer kan
vilja bli inbjudna istället för att behöva ansöka. Kommande styrelse tar med sig frågan inför nästa år.
12§ Val av styrelse – Eva Zacco har 1 år kvar, Sandra Hessling har 1 år kvar, Peter Huss har 1 år kvar. Sara Huss
och Kajsa Flygt Jonsson ställer upp för nyval. Sara Huss och Kajsa Flygt Jonsson valdes på 2 år av årsmötet.
13§ Val av revisor – Michael Hessling valdes av årsmötet som revisor på ytterligare 1 år.
14§ Val av valberedning – Årsmötet valde Reidar Kanth och Calle Jonsson till valberedning i 1 år till.
15§ Mötets avslutande – mötets ordförande Calle Jonsson avslutade mötet.
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