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Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Barbro Oktábec, Uno Axelsson, Ulla-Britt 
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Adjungerad  FU fr o m § 6: Eva Björkman. 
 
 
§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Uno Axelsson 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomi- och medlemsfrågor 
 Margareta föredrar resultat- och balansrapport. 
 
§ 5 Medlemserbjudanden 
 Lena presenterar AU:s förslag att erbjuda våra medlemmar följande: 
 

§ Konstresa till Louisiana med Emil Noldeutställning 
§ Konstresa till Akvarellmuseet på Tjörn med Lars Lerinutställning 
§ Visning på Abecita Konstmuseum av utställningen Italienska 

trädgårdar. 
§ Vid varje föreläsning utlottning av tre böcker. 

  
 Beslutas att erbjuda våra medlemmar erbjudanden enligt ovan. För resp 
 konstresa uttas en avgift på 100 kr pp, som betalas i bussen vid avresan. 
 Till nästa föresläsning 24 april finns reseprogram för utdelning.  
 Beslutas att reseprogrammen samt anmälningsrutiner bifogas utskicket av 
 höstens program, som planeras ske under maj månad. 
 Uppdras åt Lena att tillsammans med Uno utforma anmälningsrutinerna. 
 Den totala kostnaden för föreningen är beroende av vilket bussföretag vi anlitar. 
 Beslut sker vid nästa styrelsemöte 6 maj. Offerter från Sohlbergs, Lidbergs och  
 Hallbergs har inkommit. 
 
§ 6 Checklista inför bokning av föreläsare. 
 Margareta presenterar checklista inför bokning av föreläsare. Läggs till 
 handlingarna. Erinrar bl a om vikten att kontrollera om moms alt sociala avgifter 
 tillkommer.  
 
 
 
 
 



§ 7 Föreningsarkivet 
 Margareta meddelar att Lennart deltagit i Föreningsarkivets årsmöte 26 mars. 
  
§ 8 Avstämning inför nästa föreläsning 
 Genomgång av praktiska rutiner inför Lenas Andersson föreläsning 24 april. 
 Beslutas att satsa på en större annons i BT i PR-syfte för föreningen. 
 
§ 9 Höstens program o studiecirklar 
 Margareta presenterar höstens program. Det är nu klart att Ola Wong föreläser 
 23.10. Arvode: 7 500 kr exkl moms och resa. 
 Programpunkt vid medlemsmötet i dec diskuteras. Höstens konstcirkel startar 14 
 oktober 
 
§ 10 Medarbetarlunchen 15 maj kl 12.30 på Yxhammargården 
 Beslutas att även bjuda Valberedningens medlemmar på medarbetarlunchen. 
 
§ 11 Information från FU 
 Eva informerar om FU:s föreläsningsserie i samarbete med Proteko och 
 inbjuder oss att delta. FU kommer under hösten att inleda ett samarbete med 
 Textilmuseet. Eva påminner oss också om olika möjligheter att ordna 
 studiecirklar. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 Ola påminner om att det nästa år är 70 år sedan Andra Världskrigets slut och att 
 det kanske finns anledning att ha det i åtanke vid planeringen av 2015 års 
 program. 
 
§ 13 Mötet avslutas 
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