
 

Förslag till dagordning för årsmöte i Vallentuna konstförening - tisdag 12 

februari 2019 i Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 

• 1 Mötet öppnas  

• 2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid  

• 3 Val av mötesordförande   

• 4 Val av mötessekreterare  

• 5 Val av två justerare  

• 6 Godkännande av dagordning 

• 7 Verksamhetsberättelse för 2018 

• 8 Ekonomisk berättelse för 2018 

• 9 Revisorns berättelse  

• 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• 11 Val av 

– Styrelseordförande för 1 år 

– Två ordinarie styrelsemedlemmar för 2 år 

– En suppleant för 2 år  

– En revisor för 1 år 

– En revisorssuppleant för 1 år 

– Inköpsgrupp, 3 medlemmar för 1 år 

– Utställningsgrupp, 3 medlemmar för 1 år  

– Valberedning, 3 medlemmar för 1 år 

• 12 Eventuella arvoden 

• 13 Beslut om budget för 2019 och årsavgift för 2020 

• 14 Beslut om stadgeändring gällande § 9, se bilaga 

• 15 Information om planerade aktiviteter under 2019 

• 16 Övriga ärenden 

• 17 Mötet avslutas. 

 



 
 

Bilaga till årsmöte den 12/2 2019 

 

Förslag till stadgeändring gällande lotteridragningen 

Bakgrunden till nedanstående förslag om ändring av §9 i föreningens stadgar är att det hittills 

varit så att vinnare, som varken varit närvarande vid utlottningen eller lämnat prioriterings-lista, 

har fått välja vinst i tur och ordning efter vinstordning bland kvarvarande verk efter kontakt med 

styrelsen.  

 

Det har då visat sig att det kan ta lång tid att få klarhet i hur resterande vinster ska fördelas bland 

de återstående vinnarna. Vid senaste vinstdragningen i februari 2018 var det 4 vinnare som 

varken var närvarande vid utlottningen eller hade lämnat prioriteringslista och en av dessa 

vinnare var svåranträffbar efter lottdragningen vilket medförde att det dröjde veckor innan 

fördelningen av vinsterna kunde ske. Detta bör undvikas i framtiden. Avsikten är att det direkt 

efter dragningen ska stå klart vem som har vunnit vad. 

 

Styrelsen föreslår därför att en mening i §9 får ändrad lydelse, som syns nedan i röd text: 

 

 

§ 9 Lotteri 

Medlemsnummer gäller som lottnummer vid utlottning av vinster i det årliga medlemslotteriet. 

Utlottningen sker i samband med årsmötet. Medlem som ej själv eller genom ombud med 

fullmakt kan närvara vid utlottningen kan lämna en vinstprioriteringslista före årsmötet. Vinnare 

som varken själva eller genom ombud med fullmakt är närvarande vid utlottningen eller har 

lämnat prioriteringslista får välja vinst bland kvarblivande verk efter kontakt med styrelsen 

tilldelas vinst av styrelsen i tur och ordning med hänsyn till de kvarblivna vinsternas 

inköpskostnad. 


