
 
 
PROTOKOLL   KC-NORDS ÅRSMÖTE 23 MARS 2019  Industrihuset Vävaren GÄVLE 
 
Närvarande: Karin Amnå-Lindberg,Jöran Österman, Maria Lewis, Bengt Frank, Pamela 
Nilsdotter, Gunilla Löfgren, Kristina Nilsdotter, Eva-Leena Skarin, Hans Kvam, Marie Lindgren, 
Eirin Pedersen.  Poströster: Marie Karlsson,Ewa Lagerborg, Elisabeth Athle. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av Ordförande Eirin Pedersen. 
 
§ 2.   Mötesdeltagare och antalet inkomna poströster antecknades.  
 
§ 3.   Val av mötesfunktionärer: Till ordförande valdes sittande Eirin Pedersen, till sekreterare Eva-Leena 

Skarin och till justerare, jämte ordförande,  Bengt Frank.  
 
§ 4.   Mötet bekräftade att mötet utlysts enligt stadgar.  
 
§ 5.   Dagordning fastställdes. 
  
§ 6.   Eirin Pedersen läste upp förra årsmötets protokoll. 
 
§ 7.   Kc Nords årsredogörelse (verksamhetsberättelse och räkenskap) lästes upp och godkändes av 

mötet.  
 
§ 8.   Revisorns berättelse lästes upp av Maria och lades till handlingarna. 
 
§ 9.   Årsmötets beslutade att ge ansvarsfrihet för Kc Nords styrelse. 
  
§ 10. Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper lästes upp av Eirin. 
.  
§ 11. Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för Konstnärcentrums huvudstyrelse.  
 
§ 12. Årsavgiften till regionen (medlemsavgift) kvarstår som tidigare 200kr/år.  
 
§ 13. Inga inkomna motioner  fanns att ta ställning till.  
Styrelsen hade lagt ett förslag att utöka styrelsen. Anledningen till detta var att det visade sig vara en 

svaghet att ha färre ledamöter. se bilaga. 
 
§ 14. Årsmötet beslutade öka regionstyrelsen till 5 ledamöter och 2 suppleanter.  
 
§ 15. Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag: Eirin Pedersen omval 1 år.  
                                                                                                                                         Rebecka Adelhult Feklistoff nyval 2 år 
                                                                                                                                         Bengt Frank nyval 2 år 
                                                                                                                                         Hans Kvam  suppleant  nyval 1 år 
                                                                                                                                         Karin Hesse suppleant nyval 1 år 
 
                                                                                                                                         Maria Lewis  1 år kvar  
                                                                                                                                         Marie Lindgren 1 år kvar  
 



 
  
§ 16.  Till revisor valdes Birgitte Kok Hera Revision AB.  
 
§ 17. Till valberedning  valdes Eva-Leena Skarin, sammankallande och Kristina Nilsdotter.  
  
§ 18. Avgående ledamöter avtackades och även Eirin som stannar kvar i styrelsen men kliver ner och 

lämnar över ordförandeskapet till Rebecka. 
 
§ 19. Ordförande avslutade och tackade årsmötet för visat förtroende och bjöd in till Medlemsmöte då 
Jöran Österman presenterar ett projekt som han fått projektmedel till från Kc Nord och till efterföljande 
fest på Gaffeln. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Sekreterare Eva-Leena Skarin 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Justerare Bengt Frank 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ordförande Eirin Pedersen 


