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Protokoll   
fra  

Årsmøtet 
4 mars 2020 

 
4.  mars 2020 kl 19:00 ble det i henhold til vedtektene avholdt årsmøte i Venneforeningen for 

Stavanger kunstforening i Stavanger kunstmuseums lokaler. 

 

Innkallingen ble sendt ut 16. februar og med påminnelse 29. februar 2020.  Det var ikke mottatt 

forslag fra medlemmer om saker til behandling. 

 

80 medlemmer deltok på møtet 

 

 

Følgende ble gjennomgått og behandlet i henhold til Venneforeningens vedtekter: 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 6. mars 2019                     

Vedtak:  Innkallingen og referatet fra årsmøtet i fjor ble godkjent.    

                                                                                        

Sak 2. Valg av møteleder og referent.                                                                         

Vedtak: Eva Nilsson ble valgt til møteleder, og Tor K Eskeland ble valgt til referent. 

 

Sak 3. Valg av 2 medlemmer til underskriving av protokollen 

Forslagene som fremkom var Eli Frøyland Olsen og Kjell Grøsvik 

Vedtak: Eli Frøyland Olsen og Kjell Grøsvik ble valgt til å underskrive protokollen 

  

Sak 4.  Årsmeldingen fra styret for 2019.                                                                  

Årsmeldingen ble gjennomgått av møtelederen.  Meldingen er vedlagt denne protokollen 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.    

                                                                                        

Sak 5.  Revidert regnskap for 2019.                                                                               

Regnskapet ble gjennomgått.  Regnskapet er vedlagt denne protokollen 

Vedtak:  Regnskapet for 2019 ble godkjent.    

                                                                                            

Sak 6. Budsjett for 2020.                                                                                                      

Budsjettet ble gjennomgått.  Budsjettet er vedlagt denne protokollen (ref regnskapet) 

Vedtak: Budsjetter for 2020 ble godkjent.        

                                                                                     

Sak 7. Kontingent for 2020.                                                                                                  

Styret foreslår uendret kontingent. Enkeltmedlem kr 450, alle under 20 år, studenter og pensjonister kr 

250 og familiemedlemsskap kr 650.            

Vedtak:  Kontingentforslaget ble godkjent.                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

Sak 8. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite.  

Valgkomiteen, som besto av Eva Linderud og Signe Pallesen, sin innstilling var:                                                                                                                   

 

Til styret 

Eli Frøyland Olsen, Helge Endresen og Tor Eskeland var ikke på valg.  Helge Endresen har dog bedt 

seg fritatt.  Solveig Fløgstad tok ikke gjenvalg. Eva Nilsson og Torill S. Lura ønsket gjenvalg.  

Forslag til nytt styremedlem var Sissel Medby for 2 år og Magne Arne Nilsen for 1 år. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt.  Styret, som konstituerer seg på første 

styremøte, blir således:  

- Eli Frøyland Olsen 

- Eva Nilsson 

- Torill S Lura 

- Tor K Eskeland 

- Sissel Medby (ny, for 2 år) 

- Magne Arne Nilsen (ny, for 1 år) 

 

Til revisor 

Valgkomiteen innstilte nåværende revisor Dag Randulff til gjenvalg for 1 år. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til revisor for ytterligere ett år ble vedtatt. 

 

Til Valgkomite. 

Nåværende valgkomite innstiltes til gjenvalg for 1 år 

Vedtak: Valgkomiteen bestående av Eva Linderud og Signe Pallesen, gjenvalgtes for 1 år 

 

 

Årsmøtet ble hevet kl 19:40 

 

 

 

Etter årsmøtet ble det gitt en orientering og oppdatering vedrørende Venneforeningens turer til 

Middelalderkirkene og turen til Madrid. 

Styrets leder takket så de avtroppende styremedlemmene Solveig Fløgstad og Helge Endresen for det 

fantastiske arbeidet de har gjort for Venneforeningen gjennom mange år.  

 

 

Etter avholdt årsmøte holdt psykolog og kunstsamler Stein Jåtten det meget interessante og gripende 

foredraget: ”Kunst på resept – Erfaringer om kunstens betydning i terapeutisk arbeid”.   

 

 

 

 

 

Stavanger, 5 mars 2020 

 

 

 

 

 

Eli Frøyland Olsen         Kjell Grøsvik 


