Medlemsforeningen Kunsthall Grenland
Referat Årsmøte 2017
Dato: 07.mars 2017
Sted: Kunsthall Grenland
Til stede: Tom Hovinbøle, Bjarne Nærum, Stein Devik, Elisabeth Bärwald, Stian L. Thorsen, Kåre
Kristiansen, Berit M. Iversen

1. Godkjenning av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Tom Hovinbøle
Referent: Berit M. Iversen

2. Innkalling/ dagsorden godkjent

3. Årsmeldingen for Kunsthall Grenland gjennomgås
Årets rapport inneholder logg over aktiviteter fra Medlemsforeningen Kunsthall Grenland som
eget avsnitt under kapittel 3. Dette tydeliggjør hva selve medlemsforeningen tilbyr av
aktiviteter til medlemmene sine.
Kapittel 5 Bemanning / Ressurser kan sorteres ytterligere med tanke på hva som ligger under
kommunens tilskuddsmidler og hva som er basert på frivillighet.
Årsmeldingen funnet i orden.

4. Årsregnskapet for 2016 gjennomgås
Medlemsforeningen har for 2016 112 betalende medlemmer, og står igjen med et positivt
resultat med egenkapital. Pengene foreningen mottar blir benyttet, og er fortløpende
protokollført.
Kr. 50.000,- er overført fra budsjettet for 2016 for å dekke løpende kostnader med George
Underwood-prosjektet, i januar 2017.
En vesentlig andel av foreningens midler går med til regnskapsføring. Alternative løsninger vil
bli behandlet som styresak.
Årsregnskapet er funnet i orden.

5. Plan og budsjett for påfølgende periode
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland har hatt stor pågang på medlemsarrangementene;
dette gjelder da filmvisninger og foredragsserien. Det er ønskelig å fortsette virksomheten
fremover. Det blir endringer i driften av filmvisningene; et nytt format diskuteres jevnlig.

6. Behandling av innkomne forslag
Det er ikke kommet inn forslag innen fristen.

7. Valg
Valgkomiteen har hatt en enkel jobb. Styremedlemmene som var på valg var villig til en ny
periode så sant ingen andre meldte sin interesse.

Det nye styret består av:
Bjarne Nærum, valgt for 2 nye år
Berit M Iversen, valgt for 2 nye år
Tom Hovinbøle, valgt for 2 nye år
Kåre Kristiansen, ett år igjen, på valg 2018
Stian L. Thorsen, ett år igjen, på valg 2018
Trine Billington, ett år igjen, på valg 2018
Elisabeth Bärwald, ett år igjen, på valg 2018
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Styret konstituerer seg selv ved førstkommende styremøte.
Det ble ingen utgående medlemmer for valgkomiteen, det vil si at eksisterende valgkomite
består:
Stein Devik
Ann Kristin Eriksen
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Referent
Berit M. Iversen

Signatur protokoll:
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