
 
 

 
Innkalling og sakspapirer til årsmøte i Drøbak kunstforening 2022 

 

Innkalling 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Drøbak kunstforening. 

Tid:  mandag 6. mars kl. 18.00 

Sted:  Varmbadet i Badeparken. 

 

Saksliste 
 

• Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive protokoll fra årsmøtet i tillegg 

til møteleder 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ordstyrer: Siv Lien 

Referent:  Trudy Mørk Wollbraaten 

Tellekorps: Oppnevnes på årsmøtet ved behov 

Protokoll:   Møteleder Siv Lien 

  …………………………….. 

  -------------------------- 

 

• Godkjenne innkalling og dagsorden  

 

I henhold til vedtektene skal det innkalles til årsmøte 4 uker før årsmøtet finner sted. 

 

Innkalling/varsel om årsmøte ble publisert på Facebooksiden vår og sendt ut til alle 

medlemmer med e-post 21 januar 2022. 

 

Forslag til vedtak 

 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

• Behandle årsberetning 2022 

 

Årsberetning for 2022 ble sendt til medlemmer med e-post 24. februar 2023. 

 

Forslag til vedtak: 

 



Årsberetning for 2022 godkjennes 

 

• Behandle regnskap og revisjonsberetning 2022 

 

Regnskap og revisjonsberetning blir utlevert og gjennomgått av vår forretningsfører, Rolf 

Vedal, på årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Regnskap og revisjonsberetning 2022 tas til etterretning. 

 

• Vedta kontingent  

 

Kontingenten ble økt med kr. 50,- for fem år siden til kr. 200,- for enkeltmedlemskap og kr 

250,- for familiemedlemskap. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontingenten forblir uendret. 

 

• Vedta eventuelle vedtektsendringer  

 

Årsmøtet 2020 ga styret fullmakt og redaksjonell frihet til å endre vedtektene slik styret 

hadde foreslått. Vedtektene ble revidert i 2020. Reviderte vedtekter utsendt i e-post 11. 

februar 2022.  

 

Styret foreslår redaksjonelle endringer og endringer som gjelder valgkomiteen. Se vedlegg. 

 

I dag har ikke valgkomiteen varamedlem. Det foreslås at det velges varamedlem.  

Det er heller ikke fastsatt lengde på vervet i valgkomiteen. Det fremmes to forslag til 

valgperioder. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Redaksjonelle endringer tas til etterretning.  

 

 Valgkomiteen suppleres med ett varamedlem. 

Valgperioden: 

Alternativ A – 1 år av gangen fra årsmøte til årsmøte 

Alternativ B – 2 år av gangen slik at 2 henholdsvis 3 er på valg hvert år. 

 

• Behandle saker av stor viktighet for foreningen  

 

Det er ikke kommet inn forslag til saker innen tidsfristen.  

 

• Behandle innkomne forslag  

 



Å være medlem i valgkomiteen er et av de viktigste verv foreningen har. Valgkomiteens 

formål er å bistå årsmøtet i å sikre en god sammensetning av styret, som ivaretar foreningens 

og medlemmenes interesser. 

Vedtektenes § 8 sier at årsmøtet kan vedta nærmere instruks for valgkomiteen. 

Det er ikke utarbeidet slik instruks, så styret foreslår at det vedtas en instruks for 

valgkomiteen. Utgangspunktet er Norske kunstforeningers forslag til instruks. Se vedlegg. 

 

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer innen fristen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Instruks for valgkomiteen vedtas.  

 

• Valg på styre med varamedlemmer og revisor 

 

Det skal velges to styremedlemmer for to år, og to varamedlemmer for 1 år. Valgkomiteens 

forslag til valg blir utsendt i uke 9. 

 

I tillegg er det valg av revisor for ett år. Det er styret som fremmer forslag til revisor, 

 

Forslag til vedtak:  

 

 Til revisor velges Arnold Wolff-Skjelbred (gjenvalgt for ett år) 

 

 Styremedlem 

 Styremedlem 

 

 Varamedlem 

 Varamedlem 

  

 

• Valg av valgkomité  

 

Det er fire personer oppført på listen i uprioritert rekkefølge. Hvis årsmøtet vedtar at det skal 

velges varamedlem til valgkomiteen, vil en av de foreslåtte bli varamedlem. 

 

Forslag til valgkomite er vedlagt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 Styrets forslag til valgkomité for perioden …………vedtas. 

 

 

Drøbak, 24. februar 2023 



 

Styret i Drøbak kunstforening 

 

Medlemsmøte 

Etter den formelle delen av årsmøtet, vil det bli arrangert medlemsmøte. Vi vil her presentere 

utstillingsprogrammet for 2023 og annen aktuell informasjon. Det vil være enkel servering. 

 

Velkommen! 
 

 


