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REFERAT AV ÅRSMÖTET LÖRDAGEN DEN 25E APRIL 2020 - ONLINE VIA ZOOM

1. Marianne Gross öppnar mötet
2. Dagordningen godkänns
3. Till mötets ordförande väljs Marianne Gross
4. Till årsmötets sekreterare väljs Malin Redvall
5. Till justerare väljs Ida Rödén og Hanne Julie Johansen
6. Mötet anser att årsmötet är utlyst enligt stadgarna
7. Röstlängder: 8 medlemmar pluss nio från styrelsen. Sammenlagt 17 stycken.
8. Berit Barkin föredrar årsredovisning och Marianne ger kommentarer till verksamhetsberättelse
Ingvar Hansson frågar:
Finns det en hemsida?
Fritze Lundstrøm kommenterar
Sidan är svår att hitta.
Marianne Gross svarar:
Jag har gjort den lättare att hitta sidan via sökmotorer och hoppas att det gör det lättare i
framtiden.
Fritze Lundstrøm frågar:
Det är viktigt att behålla medlemmar. Vad gör föreningen för att behålla sina medlemmar?
Hanne Julie:
Jag tar kontakt med alla som slutar och frågar om det var något vi kunde gjort för att få
dem att stanna i föreningen. Ofta är orsaken till att de slutar inte missnöje med föreningen
men andra saker.
Håkan:
Om alla medlemmar varvar en ny medlem så blir vi många. Medelålder på människor som
går med i föreningar är hög. De yngre organiserar sig ofta på ett annat sätt.
Marianne:
Akvarellen är vårt flaggskepp. En del medlemmar känner att de ”bara” prenumererar på ett
magasin. Andra vill vara mer aktiva. Vi har aktiviteter i alla de nordiska länderna. Om vi har
fem medlemsaktiviteter under ett år kanske bara en av dessa aktiviteter föregår i Danmark.
Då kan man lätt få intrycket av att det inte sker något i föreningen.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
Berit Barkin föredrar revisorns berättelse
10. Föreningens resultat- och balansräkning föredras av Berit Barkin.

Mötet godkänner föreningens resultat- och balansräkning
11. Resultatdispositionen, resultat efter valutavinst
Ett överskott på 4.652 SEK och överförs til næste år. Mötet godkänner.
12. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet
13. Marianne Gross sitter som ordförande av Nordiska Akvarellsällskapets styrelse till 2021.
14. Val av övriga styrelseledamöter
Susanne Almquist väljs in som ny styrelseledamot och ersätter Hanne Julie Johansen som
slutar. Susanne representerar Danmark i styrelsen.
Hanne Julie Johansen tackas för sitt arbete i NAS. Hun kommer att få en liten
avskedspresent i form av ett gåvokort i en butik som säljer konstnärsmaterial.
Det nya styret består av följande personer:
Danmark: Susanne Almquist
Finland: Pive Toivonen, Vice ordförande
Norge: Malin Redvall, sekreterare och kontakt ECWS
Sverige: Ida Röden (Svealand/Norrland)
Sverige: Maj-Lis Olsson (Götaland)
Island: Edda Thorey Kristfinnsdóttir
Finland: Pive Toivonen
Adjungerade:
Håkan Bull, Sverige - redaktör för akvarellen
Berit Barkin, ekonomi och medlemsregister
15. Mötet väljer Stefan Holmström till revisor och Benita Suomi till revisorsuppleant.
16. Valberedning
Karin Keane, Norge, sammankallande avgår
Anna von Elern, Sverige avgår
Mötet väljer
Hanne Julie Johansen Danmark
Ann Larsson-Dahlin, Sverige
Karin Keane och Anna von Elern Tackas för sitt arbete i valberedningen.
17. Det finns inga av styrelsen, till stämman, hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmält
ärende.
18. Efter genomgång av Marianne godkänner mötet handlingsprogram och aktivitetsplan
19. Berit Barkin presentation budgeten för innevarande verksamhetsår
Fritze Lundstrøm:
Det är bra att man håller styrelsemöten via zoom. Då sparar man pengar. Jag tycker man
kan fortsätta att hålla möten på Zoom.
Marianne håller med om att det kan vare bra för kortare möten eller för snabba
avstämningar av enstaka och/eller okomplicerade punkter. I regel varar styrelsemöten i
flera dagar med många diskussionspunkter, och då fungerar online-möten inte optimalt.

Budgeten godkändes.
20. Årsavgiften fastställs till samma belopp (i alla valutor) som innevarande år.
21. Nästkommande ordinarie föreningsstämma fastställs till Humlebæk, Danmark i april 2021
Berit Barkin:
Fint om man har en aktivitet i samband med årsmötet
Fritze Lundstrøm:
Kanske någon av de stora akvarellisterna kan komma och hålla en demonstration.
Marianne: Det ska vi överväga.
Berit: Här är folk och vi kan bilda en arbetsgrupp för nästa årsmöte.
Marianne: Så länge det är så ovisst så tycker jag inte att vi bestämmer något.
22. Övriga frågor
Ingvar Hansson:
Finns det fler infokanaler än newsletter och hemsidan. Jag vill inte ha facebook.
Marianne: Infokanaler är akvarellen (bladet), newsletter (pr email), hemsidan, bloggen,
Facebook (gruppe + sida). Jag kan rekommendera alla att gå med på medlemssidan
nasmembers.org (medlemspresentation med lite bilder + en profiltekst).
Winsor & Newton-Priset
Marianne berättar om Winsor & Newtonpriset. Ester Sarto har vunnit. Hon får lov att välja
ut konstmaterial från Winsor & Newton för 12 500 svenska kronor.
23. Mötet avslutas
Nesodden den 25 april 2020

——————————————————————————Malin Redvall , Sekreterare

Justerare

———————————————————

Ida Rödén

———————————————————

Hanne Julie Johansen

