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Region Väst
Kallelse till årsmöte 10 mars
Välkommen till årsmöte söndag 10 mars kl 16.30 på Galleri Engleson,
Erik Dahlbergsgatan 28, Göteborg. Dagordning bifogas.
Motioner kan mejlas till gunilla.bitsos@gmail.com.
Vi har bjudit in Ove Björklund som är expert på papper. Han kommer att berätta om
papperssorter, råmaterial, tillverkning av papper och pappershistorik.
Därefter blir det årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på ost och kex samt vin eller vatten att dricka.

Utställningar Galleri Engleson mars
Vi har två utställningar med 6 utställare per vecka
2 – 7 mars

Ronny Conradsson, Weronica Dahlén, Ingeborg Radler,
Iréne Sjöberg-Lundin, Anita Vieweg, Cecilia Winge

9 – 14 mars

Ingegärd Bergman, Gunnar Dahlstrand, Barbro Hagvall Svensson,
Ulla Gustafsson, Morgondotter, Christel Nilsson

Utställningar Galleri Engleson oktober
12 - 24 oktober har vi bokat in två utställningsveckor i höst med 6 utställare per vecka.
Nationell utställning
Vi arbetar med att anordna en nationell jurybedömd utställning i höst. Mer information
kommer.
Har ni några frågor om detta utskick kontakta Gunilla Bitsos
tel. 0703-81 20 70 eller gunilla.bitsos@gmail.com.

STYRELSEN REGION VÄST

Bilaga Dagordning

Svenska Konstnärsförbundet Region Väst
Dagordning årsmöte 10 mars 2019 kl 16.30
Plats: Galleri Engleson, Erik Dahlbergsgatan 28, Göteborg
1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordning och anmälda ärenden

3.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

4.

Val av:
- ordförande för mötet
- sekreterare för mötet
- två justerare av protokollet tillika rösträknare

5.

Berättelser:
- verksamhetsberättelse
- ekonomisk berättelse
- revisorns berättelse och förslag

6.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018

7.

Verksamhetsplan för 2019

8.

Budget för 2019

9.

Behandling av inkomna motioner

10.

Behandling av rapporter och förslag

11.

Val av ledamöter och suppleanter till regionstyrelsen:
- val av ordförande på ett år
- val av två ordinarie ledamöter på vardera två år
- val av två suppleanter på vardera ett år

12.

Övriga val
- val av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant på vardera ett år
- val av två ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning på ett år

13.

Övriga frågor

14.

Årsmötets avslutande

